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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.18/2010
privind validarea mandatului unui consilier judeţean
având în vedere adresa nr.17 din 18.03.2010 a Organizaţiei judeţene a Partidului Social
Democrat, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.1738 din 18 martie 2010;
având în vedere procesul-verbal al Comisiei de validare;
potrivit dispoziţiilor art.96, alin.(9) din Legea nr.67/2004 pentru alegerea autorităţilor
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.892, art.893 şi ale 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 validează mandatul de consilier judeţean al doamnei Buchidău Carmen-Daniela,
înscrisă pe lista Partidului Social Democrat, urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei
normale a mandatului domnului Petcu Viorel.
Art.2. – Prezenta hotărâre poate fi atacată de cei interesaţi la instanţa de contencios
administrativ, în termen de 5 zile de la adoptare sau, în cazul celor absenţi, de la comunicare.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.19/2010
privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare
în temeiul dispoziţiilor art.892 alin.(2) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
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administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.75 din 23 iunie 2008 privind
alegerea Comisiei de validare, se modifică după cum urmează:
- se înlocuiesc domnii Petcu Viorel şi Dogaru Ciprian-Cătălin, ale căror mandate au
încetat de drept înainte de expirarea duratei normale, cu doamna Buchidău Carmen-Daniela şi cu
domnul Juverdeanu Alin-Florian, aleşi consilieri judeţeni pe lista Partidului Social Democrat,
respectiv a Partidului Naţional Liberal, la data de 1 iunie 2008.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ca urmare a încetării de drept a mandatelor, înainte de expirarea duratei normale, a
domnilor Petcu Viorel şi Dogaru Ciprian-Cătălin, numărul membrilor Comisiei de validare s-a redus
de la cinci la trei.
Pentru a se asigura buna desfăşurare a activităţii comisiei în cauză se propune înlocuirea
persoanelor mai sus menţionate cu doamna Buchidău Carmen-Daniela şi cu domnul Juverdeanu AlinFlorian, aleşi consilieri judeţeni pe listele Partidului Social Democrat, respectiv a Partidului Naţional
Liberal, la data de 1 iunie 2008.
Faţă de considerentele mai sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale Comisiei de validare, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma
prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.20/2010
privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) şi ale art.98 coroborat cu art.54 din Legea
nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.79 din 25 iulie 2008 privind
organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, se modifică după cum urmează:
- La comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe şi integrare europeană se completează componenţa nominală cu doamna Buchidău CarmenDaniela, aleasă consilier judeţean pe lista Partidului Social Democrat la data de 1 iunie 2008, în locul
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domnului Petcu Viorel, demisionat din funcţia de consilier judeţean.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ca urmare a demisiei domnului Petcu Viorel din funcţia de consilier judeţean, înregistrată
la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.947 din 11 februarie 2010, este necesară completarea componenţei
nominale a Comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe şi integrare europeană.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.18, adoptată în şedinţa ordinară din 26 martie
2010, s-a validat mandatul de consilier judeţean al doamnei Buchidău Carmen-Daniela, aleasă pe lista
Partidului Social Democrat la 1 iunie 2008.
Având în vedere cele menţionate se completează componenţa nominală a Comisiei pentru
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană
cu doamna Buchidău Carmen-Daniela.
Faţă de considerentele mai sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a unei comisii de specialitate, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma
prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.21/2010
privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui din care
reiese necesitatea, oportunitatea şi propunerea de înfiinţare a Camerei agricole a judeţului Vaslui, prin
reorganizarea Oficiului de consultanţă agricolă a judeţului Vaslui, care se desfiinţează ;
având în vedere Protocolul de predare – preluare încheiat între Oficiul de consultanţă agricolă
a judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui, înregistrat sub nr.71/1320/02.03.2010 ;
având în vedere prevederile art. 107 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul
funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere dispoziţiile Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 privind înfiinţarea camerelor
agricole judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanţă agricolă judeţene, aflate în
subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă ;
având în vedere avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, dat cu
nr.470738/2010 ;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.a), alin.(2), lit.b) 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 înfiinţează Camera agricolă a judeţului Vaslui, denumită în continuare
Camera agricolă, prin reorganizarea Oficiului de consultanţă agricolă a jud. Vs., care se desfiinţează.
(2) Camera agricolă înfiinţată potrivit alin.(1) este instituţie publică
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descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului judeţean Vaslui şi în coordonarea
tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
(3) Sediul Camerei agricole este în municipiul Vaslui, str.Eternităţii, nr.7.
Art.2. (1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei agricole,
conform anexei nr.1.
(2) Se aprobă Organigrama şi Statul de funcţii ale Camerei agricole, conform
anexelor nr.2 şi nr.3.
Art.3. (1) Conducerea Camerei agricole este asigurată de un director executiv,
funcţionar public de conducere, numit prin hotărârea Consiliului judeţean Vaslui, în condiţiile legii.
(2) Directorul executiv este ordonator terţiar de credite.
Art.4. (1) Directorul executiv conduce întreaga activitate a Camerei agricole, pe care o
reprezintă în relaţiile cu autorităţile administraţiei publice, cu instituţiile şi serviciile publice centrale
şi locale, cu persoanele juridice şi fizice române sau străine, precum şi în justiţie.
(2) În exercitarea atribuţiilor sale, directorul executiv emite dispoziţii, în
condiţiile legii.
Art.5. (1) Finanţarea Camerei agricole se face din venituri proprii şi subvenţii de la
bugetul statului.
(2) Veniturile proprii ale Camerei agricole se constituie din servicii specifice
acordate agenţilor economici şi/sau în parteneriat privat care îşi desfăşoară activitatea în domeniile
agriculturii şi conexe, după cum urmează :
a) tarife pt. întocmirea de proiecte pt. accesare fonduri comunitare sau cofinanţare publică ;
b) tarife pentru informare şi consultanţă agricolă ;
c) tarife rezultate din activitatea de formare profesională de specialitate ;
d) tarife obţinute din orice activitate de diseminare a informaţiei de specialitate prin materiale
tipărite şi materiale audio-video ;
e) tarife obţinute în urma organizării de târguri, expoziţii, simpozioane, mese rotunde, loturi
demonstrative şi ferme – pilot .
(3) Structura serviciilor specifice, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de
încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă anual prin hotărâre a Consiliului judeţean, la propunerea
Camerei agricole.
(4) Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de
stat către bugetul judeţului, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale.
Art.6. (1) Personalul Camerei agricole se constituie din personalul existent la Oficiul
de consultanţă agricolă al jud. Vs., cu excepţia directorului coordonator, care se consideră transferat în
interesul serviciului, în cazul funcţionarilor publici sau preluat, în cazul, personalului contractual.
(2) Funcţia de director coordonator de la instituţia care se desfiinţează se
transformă în funcţie de execuţie în regim contractual de consilier gradul profesional IA în cadrul
compartimentului instruire şi pregătire profesională.
(3) Numărul maxim de posturi ale Camerei agricole, este de 18, din care o
funcţie publică de conducere, 15 funcţii publice de execuţie şi 2 posturi în regim contractual.
(4) Camera agricolă dispune de un aparat de specialitate şi administrativ
propriu, organizat la nivel de compartimente şi centre locale.
(5) Personalul transferat/preluat de la Oficiul de consultanţă agricolă a judeţului
Vaslui, cu excepţia directorului coordonator, va fi numit/încadrat la Camera agricolă a judeţului
Vaslui pe aceleaşi posturi, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii.
(6) Încadrarea personalului la instituţia publică care preia activitatea instituţiei
desfiinţate, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează cu respectarea regimului
juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
Art.7. - Atribuţiile, sarcinile şi răspunderile individuale ale personalului Camerei agricole se
stabilesc prin fişa postului, pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare.
Art.8. (1) Patrimoniul Camerei agricole se constituie din patrimoniul Oficiului de
consultanţă agricolă care va fi preluat pe bază de protocol de predare – preluare, încheiat în termen de
10 zile de la data adoptării prezentei hotărâri, conform ultimului bilanţ contabil, cu obligativitatea
păstrării destinaţiei şi funcţionalităţii.
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(2) Pe data încheierii protocolului de predare – preluare, Camera agricolă se
subrogă în drepturile şi obligaţiile Oficiului de consultanţă agricolă a judeţului Vaslui.
Art.9. - Directorul executiv al Camerei agricole, va întocmi regulamentul intern cu
consultarea sindicatului sau a reprezentanţilor salariaţilor, după caz, în termen de 60 de zile de la data
aducerii la cunoştinţă publică a prezentei hotărâri, cu respectarea dispoziţiilor art.258 şi 259 din Legea
nr.53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.10. - Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXA nr. 1
la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.21/2101
REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A
CAMEREI AGRICOLE A JUDEŢULUI VASLUI
CAPITOLUL I. PREVEDERI GENERALE
Art.1. Camera agricolă a judeţului Vaslui, denumită în continuare Camera agricolă, este
instituţie publică descentralizată, cu personalitate juridică, în subordinea Consiliului judeţean Vaslui şi
în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Art.2. Sediul Camerei agricole este situat în municipiul Vaslui, str.Eternităţii, nr.7.
Art.3. În toate actele, studiile, publicaţiile şi corespondenţa ce emană de la această instituţie va
fi înscrisă denumirea Camera agricolă a judeţului Vaslui, cu abrevierea C.A.J.VS.
CAPITOLUL II. OBIECTUL DE ACTIVITATE
Art.4. Obiectul de activitate al Camerei agricole îl constituie asigurarea de servicii de
consultanţă agricolă şi formare profesională pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe.
CAPITOLUL III. ATRIBUŢIILE
Art.5. Camera agricolă are următoarele atribuţii principale :
a) elaborează planul judeţean de servicii de consultanţă agricolă, cu consultarea Agenţiei Naţionale
de Consultanţă Agricolă, şi asigură aplicarea acestuia;
b) întocmeşte planul judeţean de formare profesională, pe baza solicitărilor şi a prognozelor, cu
consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
c) furnizează formare profesională de specialitate, în colaborare cu instituţiile specializate, publice
sau private;
d) asigură informare şi consultanţă agricolă pentru lucrătorii din domeniile agriculturii şi conexe;
e) sprijină organizarea şi consolidarea formelor asociative şi a filierelor pe produs;
f) asigură asistenţă tehnică de specialitate tuturor persoanelor care desfăşoară activităţi în domeniile
agricole şi conexe în aplicarea tehn. agricole moderne şi a metodelor noi de conducere a fermelor;
g) susţine şi asigură activitatea de inovare în domeniul asistenţei tehnice acordate agricultorilor şi
identifică noi surse de finanţare;
h) asigură asistenţă tehnică la întocmirea documentaţiei privind accesarea fondurilor europene,
acordarea de sprijin financiar din fonduri naţionale sau europene;
i) organizează seminare, simpozioane, târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice de profil;
j) organizează loturi demonstrative şi ferme-pilot;
k) se implică în promovarea produselor şi serviciilor din domeniile agriculturii şi conexe, inclusiv a
produselor locale şi a celor ecologice;
l) colaborează cu instituţiile din domeniul cercetării agricole în scopul creşterii competitivităţii
agriculturii şi cercetării aplicative;
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m) implementează standardele minime de calitate şi standardele minime de cost pentru serviciile
publice descentralizate;
n) contribuie la elaborarea actelor normative sectoriale, a strategiilor şi planurilor specifice
domeniilor de competenţă, cu consultarea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă;
o) sprijină procesul de depunere a solicitărilor de plată la centrele APIA prin asigurarea de asistenţă
tehnică la întocmirea documentaţiei necesare acordării de sprijin financiar din fondurile naţionale şi
europene în perioada de depunere a cererii unice de plată pe suprafaţă.
CAPITOLUL IV. PATRIMONIUL
Art.6. (1) Camera agricolă dispune de patrimoniul preluat pe bază de protocol de predarepreluare de la Oficiul judeţean de consultanţă agricolă Vaslui.
(2) Patrimoniul Camerei agricole poate fi îmbogăţit şi completat prin achiziţii, donaţii, precum
şi prin preluarea în regim de comodat sau prin transfer, cu acordul părţilor, de bunuri, din partea unor
instituţii publice ale administraţiei publice centrale şi locale, a unor persoane juridice de drept public
şi/sau privat, a unor persoane fizice din ţară sau din străinătate.
(3) Bunurile mobile şi imobile aflate în administrarea Camerei agricole se gestionează potrivit
dispoziţiilor legale în vigoare, conducerea instituţiei fiind obligată să aplice măsurile de protecţie
prevăzute de lege în vederea protejării acestora.
(4) În exercitarea dreptului de administrare, Camera agricolă foloseşte şi dispune în mod
autonom de bunurile din patrimoniu pentru realizarea obiectului de activitate şi beneficiază de
rezultatele utilizării acestora, potrivit legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL V. STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
Art. 7. Structura organizatorică şi funcţionarea Camerei agricole se aprobă de Consiliul
judeţean Vaslui prin hotărâre.
Camera agricolă are următoarea structură:
- director executiv ;
- compartiment buget finanţe, contabilitate şi venituri proprii ;
- compartiment extensie, consultanţă şi promovare forme asociative ;
- compartiment instruire şi pregătire profesională ;
- compartiment elaborare, implementare şi evaluarea proiectelor de dezvoltare a fermelor
precum şi resurse umane ;
- centre locale.
Art.8. Camera agricolă este condusă de un director executiv numit prin hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui, în baza concursului organizat, conform legii.
Art.9. Atribuţiile directorului executiv al Camerei agricole :
a) reprezintă Camera agricolă în raporturile cu autorităţile administraţiei publice centrale şi
locale, în relaţiile cu instituţiile de acelaşi profil sau similar în realizarea obiectivului de activitate ;
b) propune spre aprobare Consiliului judeţean Vaslui organigrama, statul de funcţii, numărul
de personal şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei agricole ;
c) în calitate de ordonator secundar de credite, răspunde de utilizarea judicioasă a resurselor
financiare, în scopul realizării obiectivului de activitate al instituţiei ;
d) numeşte şi eliberează din funcţie personalul instituţiei, în condiţiile legii ;
e) asigură integritatea patrimoniului pe care îl administrează ;
f) răspunde de inventarierea şi administrarea bunurilor din patrimoniul instituţiei ;
g) organizează seminarii, simpozioane, precum şi colaborări cu instituţiile similare din ţară ;
h) întocmeşte proiectul bugetului propriu şi contul de execuţie al exerciţiului financiar şi le
propune spre aprobare Consiliului judeţean Vaslui ;
i) asigură conducerea activităţii curente a instituţiei ;
j) hotărăşte org. concursurilor pt. ocuparea posturilor vacante şi aprobă tematica de concurs ;
k) hotărăşte măsurile disciplinare sau de recompensare a personalului din subordine, în
concordanţă cu legislaţia în vigoare ;
l) reprezintă şi angajează instituţia în raporturile cu persoanele juridice şi fizice din ţară,
precum şi în faţa organelor jurisdicţionale ;
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m) informează semestrial Consiliul judeţean Vaslui asupra realizării obiectivelor stabilite şi a
prestaţiei colectivului pe care îl conduce, propunând şi măsurile pentru desfăşurarea activităţii în
condiţiile optime şi asigurarea calităţii proiectelor ;
n) reprezintă interesele instituţiei la instanţele judecătoreşti ;
o) în executarea atribuţiilor sale directorul emite dispoziţii ;
p) în absenţa directorului Camera agricolă este condusă de un funcţionar public din cadrul
acesteia, desemnat de acesta prin dispoziţie.
Art.10. Compartimentul buget finanţe, contabilitate şi venituri proprii are următoarele atribuţii
principale :
a) aplică prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, cu modificările ulterioare şi răspunde de
aplicarea acestora în condiţiile legii ;
b) aplică prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, ale Legii nr.273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ordinele emise de
Ministerul Finanţelor Publice şi răspunde de aplicarea acestora ;
c) întocmeşte documentele primare privind activitatea financiară ;
d) verifică şi înregistrează documentele primare privind activitatea financiar-contabilă ;
e) ţine evidenţa sintetică şi analitică a mişcării mijloacelor fixe, obiectelor de inventar şi
consumabile ;
f) urmăreşte realizarea veniturilor din activitatea de consultanţă, cu înscrierea în bugetul de
venituri şi cheltuieli anual ;
g) urmăreşte şi ţine evidenţa plăţilor faţă de furnizori ;
h) ţine evidenţa consumului carburanţilor auto ;
i) întocmeşte ordine de plată pentru furnizori, cât şi pentru obligaţiile către bugetul de stat,
privind salariile ;
j) organizează inventarierea periodică a patrimoniului, cât şi a gestiunii ;
k) întocmeşte documentele primare privind activitatea financiară a casieriei ;
l) întocmeşte note contabile, registrul jurnal ;
m) întocmeşte şi verifică balanţa de verificare sintetică şi analitică a contului de execuţie ;
n) întocmeşte darea de seamă trimestrială şi anuală ;
o) întocmeşte lunar statele de plată pentru salariaţii instituţiei ;
p) întocmeşte, verifică şi depune declaraţiile lunare cu privire la:
- plata contribuţiilor din salarii;
- depune anual fişe fiscale privind impozitul pe venitul global.
Art.11. Compartimentul extensie, consultanţă şi promovarea formelor asociative are
următoarele atribuţii principale :
a) asigură colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind aplicarea programelor de
finanţare naţională, europene şi internaţionale din domeniul de activitate;
b) asigură difuzarea informaţiilor spre Centrele locale de consultanţă agricolă ;
c) acordă consultanţă tehnică şi economică pe domenii de specialitate ;
d) promovează în rândul fermierilor formele asociative (modul de organizare, avantajele
asocierii, sprijinul guvernamental acordat grupurilor de producători, etc.);
e) acordă informaţii privind legislaţia naţională, normele europene, alte aspecte tehnice pe care
agricultorii trebuie să le respecte, precum şi îndrumarea în vederea alinierii la aceste norme ;
f) diseminează rezultatele cercetării ştiinţifice de utilitate pentru producători, utilizând
publicaţii scrise şi baza de date informatice.
Art.12. Compartimentul instruire şi pregătire profesională are următoarele atribuţii principale :
a) organizează cursuri de calificare, instruire şi specializare a producătorilor agricoli prin
casele agronomului, instituţii de învăţământ, instituţii de cercetare agricolă, agenţi economici din
agricultură sau din alte domenii, după caz ;
b) elaborează şi transmite Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă programul anual de
măsuri privind activităţile de instruire, perfecţionare şi formare profesională în funcţie de nevoile
identificate în teritoriu;
c) întocmeşte documentaţia necesară pentru aprobarea cursurilor de instruire, calificare şi
specializare, conform Ordonanţei Guvernului nr. 61/1998 privind finanţarea acţiunilor de consultanţă
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şi formarea profesională destinate agricultorilor.
Art.13. Compartimentul elaborare, implementare şi evaluare proiecte de dezvoltare a fermelor,
precum şi resurse umane are următoarele atribuţii principale :
a) elaborează modele cadru de proiecte în toate domeniile agricole pentru obţinerea de
finanţare pe dezvoltare rurală ;
b) dezvoltă legături de colaborare cu unităţi bancare şi cu unităţi specializate de garantare a
creditelor ;
c) identifică potenţialii beneficiari ai programelor de finanţare ;
d) ţine evidenţa beneficiarilor şi potenţialilor beneficiari care au depus sau vor depune proiecte
e) acordă informaţii şi consultanţă celor interesaţi pentru întocmirea proiectelor ;
f) întocmeşte statele de funcţii ale personalului din structura proprie ;
g) execută înregistrările în cărţile de muncă ;
h) asigură încadrarea personalului ;
i) ţine evidenţa angajaţilor Camerei agricole , conform legii ;
j) întocmeşte deciziile privind personalul din structură ;
k) realizează şi alte atribuţii pe domeniul propriu de activitate.
Art.14. Centrele locale au următoarele atribuţii principale :
a) implementează strategia specifică legată de modalitatea de asociere a producătorilor agricoli
în asociaţii profesionale conform legislaţiei în vigoare ;
b) îndrumă comunitatea rurală privind măsurile şi activităţile cuprinse în strategia şi programele
de dezvoltare ;
c) identifică potenţiali beneficiari ai programelor de dezvoltare agricolă şi rurală, îi asistă în
elaborarea şi implementarea proiectelor şi întocmesc baze de date a acestora ;
d) asigură implicarea şi participarea activă a grupurilor ţintă în activităţile de extensie şi
consultanţă la nivel comunal ;
e) sprijină prin activităţi de animare şi cele specifice consultanţei, organizarea şi funcţionarea
formelor asociative ale producătorilor agricoli ;
f) identifică problemele producătorilor agricoli şi acordă nemijlocit asistenţă tehnică în cadrul
fermelor respective ;
g) organizează un sistem de informare şi comunicare eficient prin activităţi de editare,
multiplicare şi difuzare a materialelor de specialitate şi prin realizare de filme, emisiuni radio
şi de televiziune ;
h) colaborează cu BRIPS şi APIA pentru sprijinirea beneficiarilor în elaborarea documentaţiilor
specifice accesării fondurilor ;
i) întocmeşte rapoarte de activitate solicitate ;
j) furnizează şi informaţii din mass-media către Camera agricolă cu aspecte specifice activităţii
de consultanţă din C.L.C.A.;
k) promovează în rândul populaţiei din mediul rural programele naţionale şi europene de
dezvoltare rurală ;
l) asigură colectarea, prelucrarea şi difuzarea informaţiilor privind aplicarea progr. de finanţare
na., europene şi internaţionale din responsabilitatea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale şi a instrumentelor de intervenţie pe piaţă, de care agricultorii pot beneficia ;
m) acordă consultanţă tehnică şi economică pe domenii de specialitate.
CAPITOLUL VI. FINANŢAREA ŞI BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
Art.15. (1) Camera agricolă se finanţează din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
(2)Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură, prin transferuri, de la bugetul de stat
către bugetul judeţului, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale .
(3) Structura serviciilor specifice prin care se constituie veniturile proprii ale Camerei
agricole, cuantumul tarifelor, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă
anual prin hotărârea Consiliului judeţean Vaslui, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
Art.16. Camera agricolă întocmeşte anual bugetul de venituri şi cheltuieli şi îl supune spre
aprobare Consiliului judeţean Vaslui.
Art.17. Camera agricolă întocmeşte bilanţul şi contul de profit şi pierderi, după modelele
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stabilite, conform legislaţiei în vigoare.
CAPITOLUL VII. DISPOZIŢII FINALE
Art.18. Camera agricolă dispune de ştampilă, sigiliu şi siglă proprie.
Art.19. Camera agricolă are arhivă proprie în care se păstrează, conform prevederilor legale:
- actul normativ de înfiinţare ;
- documentele financiar-contabile, planul şi programul de activitate, dări de seamă statistice
- corespondenţa ;
- alte documente, potrivit legii.
Art.20. Prezentul Regulament se completează, de drept, cu actele normative în vigoare.
Art.21. Orice modificare şi completare a prezentului Regulament se aprobă prin hotărâre de
Consiliul judeţean Vaslui.
Anexa nr.2
la Hotărârea nr.21/2010
Total
personal

CONSILIUL JUDEŢEAN

18

Funcţii de
conducere
FP
PC
1
-

Funcţii de
execuţie
FP
PC
15
2

CAMERA AGRICOLĂ A JUDEŢULUI VASLUI

COMPARTIMENT ELABORARE,
IMPLEMENTARE ŞI EVALUAREA
PROIECTELOR DE DEZVOLTARE
A FERMELOR ŞI RESURSELOR
UMANE

2
1
1

2
2
-

COMPARTIMENT BUGET
FINANŢE, CONTABILITATE ŞI
VENITURI PROPRII

COMPARTIMENT INSTRUIRE ŞI
PREGĂTIRE PROFESIONALĂ

2
2
-

CENTRE LOCALE DE
CONSULTANŢĂ AGRICOLĂ

COMPARTIMENT EXTENSIE,
CONSULTANŢĂ ŞI PROMOVARE
FORME ASOCIATIVE

DIRECTOR EXECUTIV

2
1
1

9
9
10

ANEXA nr. 3
la Hotărârea nr.21/2010

TOTAL
1 Director executiv
I
S
COMP. EXTENSIE, CONSULTANTA SI PROMOV. FORME ASOCIATIVE
2 Consilier
I superior
2
S
3 Consilier
I
principal 3
S
COMPARTIMENT INSTRUIRE SI PREGATIRE PROFESIONLA
4 Consilier
I superior
1
S
5 Consilier
IA
S
COMPARTIMENT ELABORARE, IMPLEMENTARE SI EVALUAREA
PROIECTELOR DE DEZVOLTARE A FERMELOR SI RESURSE UMANE
6-7 Consilier
I superior
1
S
COMPART. BUGET FINANTE, CONTABILITATE SI VENITURI PROPRII
8 Consilier
I superior
1
S
9 Sofer
CENTRE LOCALE DE CONSULTANTA AGRICOLA
10-15 Consilier
I superior
1
S
16 Consilier
I superior
2
S
17 Consilier
I superior
3
S
18 Consilier
I Principal
1
S

TOTAL

18
1
2
1
1
2
1
1

16
1
2
1
1
1
1

2
2
2
1
1
9
6
1
1
1

2
2
1
1

PERSONAL
CONTRACTUAL

NIVEL
STUDII

FUNCTIONARI
PUBLICI

TREAPTA DE
SALARIZARE

din care:
GRAD

Nr.
DENUMIRE COMPARTIMENT, FUNCTII
crt.

CLASA (Gr/Tr)

STAT DE FUNCTII
al personalului din cadrul Camerei agricole a judetului Vaslui

2
0

1
1

9
6
1
1
1

1
1
0

NR. TOTAL FUNCŢII ÎN INSTITUŢIE
18
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE, DIN CARE: 16
NR. TOTAL FUNCŢII PUBL. DE CONDUCERE
1
NR. TOTAL FUNCŢII PUBLICE DE EXECUŢIE 15
NR. TOTAL FUNCŢII IN REGIM CONTR.
2

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Legea nr.329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice,
raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor – cadru cu
Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, centrele/oficiile judeţene de consultanţă agricolă
din subordinea Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă au fost transformate în camere agricole
judeţene care potrivit Hotărârii de Guvern nr.1609/2009 se înfiinţează ca instituţii publice
descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea consiliului judeţean şi în coordonarea tehnicometodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
La nivelul judeţului Vaslui a funcţionat Oficiul judeţean de consultanţă agricolă, cu un număr
total de 17 posturi, din care 15 funcţionari publici şi 2 posturi în regim contractual, din care 1 funcţie
de conducere – director coordonator.
Aşa cum este prevăzut în proiectul de hotărâre supus dezbaterii vă propun ca şi la nivelul jud.
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Vaslui să se înfiinţeze Camera agricolă judeţeană, prin reorganizarea Oficiului de consultanţă agricolă
jud., care se desfiinţează. Personalul acestei din urmă instituţii este transferat/preluat de către instituţia
publică nou înfiinţată, cu excepţia directorului coordonator, beneficiind de drepturile salariale
acordate, cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
Prin protocolul de predare-preluare încheiat cu Oficiul judeţean de consultanţă agricolă,
funcţia de director coordonator nu a fost preluată din următoarele motive:
Această funcţie a fost înfiinţată prin Ordonanţa de urgenţă nr.37/2009 prin desfiinţarea
funcţiei de director executiv al serviciilor deconcentrate, care ulterior a fost abrogată prin Ordonanţa
de urgenţă nr.105/2009 fiind declarată neconstituţională prin Decizia nr.1629/2009 a Curţii
Constituţionale. Potrivit art.147, alin.(1) din Constituţia României, republicată, dispoziţiile actului
normativ menţionat sunt suspendate de drept până la data de 1 martie 2010.
Prin Ordonanţa de urgenţă nr.105/2009 funcţia de director coordonator s-a exercitat în baza
unui „contract de management” încheiat cu ordonatorul principal de credite, fiind asimilat unui
„contract individual de muncă”. Ori, potrivit Legii Statutului funcţionarilor publici, nr.188/1999,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, o asemenea funcţie de conducere pentru
instituţiile şi serviciile publice din subordinea consiliilor judeţene nu se regăseşte.
Prin urmare, funcţia de conducere de director coordonator din cadrul Oficiului judeţean de
consultanţă agricolă, nu se mai regăseşte în noua structura organizatorică a Camerei agricole judeţene,
întrucât, această funcţie de conducere, este specifică serviciilor publice deconcentrate din unităţile
administrativ teritoriale, iar contractul de management al acestuia, încetează de drept, ca urmare a
reorganizării instituţiei.
În baza prevederilor art. 36 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a
personalului plătit din fonduri publice, persoanele care ocupă funcţii de conducere în instituţiile
publice care sunt supuse restructurării, vor fi trecute pe un post vacant în cadrul structurii
organizatorice aprobate potrivit legii, cu respectarea condiţiilor de vechime. În situaţia în care în
cadrul structurii organizatorice, aprobată potrivit legii, nu există post vacant, se transf. propriu post al
persoanei într-o funcţie de execuţie, corespunzătoare studiilor şi condiţiilor de vechime ale acesteia.
În acest sens, directorul coordonator, care nu deţinea calitatea de funcţionar public anterior
încheierii contractului de management, va fi trecut pe funcţia contractuală de consilier grad
profesional IA în cadrul Compartimentului instruire şi pregătire profesională, prin transformarea
postului propriu, corespunzător studiilor şi condiţiilor de vechime ale acestuia.
În vederea realizării unui management eficient şi de calitate privind organizarea, conducerea,
administrarea şi gestionarea patrimoniului şi a mijloacelor materiale şi băneşti ale Camerei agricole
judeţene, propun înfiinţarea unei funcţii publice de conducere de director executiv, gradul I, care va fi
ocupată prin concurs, organizat în condiţiile legii şi numit prin hotărâre a consiliului judeţean.
Atribuţiile principale ale instituţiei publice ce se va înfiinţa sunt prevăzute în anexa nr.1 la
proiectul de hotărâre iar structura organizatorică şi statul de funcţii sunt prevăzute în anexele nr.2 şi 3
la proiectul de hotărâre, care prevăd un număr total de 18 posturi cu următoarea structură:
• 16 posturi de fncţie publică din care o funcţie publică de conducere şi 15 funcţii publice de
execuţie
• 2 posturi în regim contractual.
Precizăm că, numărul total al funcţiilor publice de conducere se încadrează în prevederile
art.112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
Patrimoniul Camerei agricole judeţene se constituie din bunurile imobile şi mobile, drepturile
şi obligaţiile existente în patrimoniul Oficiului de consultanţă agricolă care se preiau, conform
ultimului bilanţ contabil, cu obligativitatea păstrării destinaţiei şi funcţionalităţii. Valoarea totală de
inventar a patrimoniului se ridică la suma de 16.894,50 lei iar valoarea obligaţiilor la suma de
15.033,30 lei, constând din : servicii consultanţă tehnică, pază şi chirie. Valoarea creanţelor este de
654,00 lei, constând din sume de încasat de la Bugetul Asigurărilor Sociale de Sănătate pe concedii
medicale aferente anului 2009.
Finanţarea instituţiei publice ce se înfiinţează se face, aşa cum prevede Hotărârea de Guvern
nr.1609/2009 şi proiectul de hotărâre, din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat.
Veniturile proprii se vor constitui din servicii specifice acordate agenţilor economici şi/sau în
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parteneriat privat care îşi desfăşoară activitatea în domeniile agriculturii şi conexe, a căror structură,
cuantum tarife, precum şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor se aprobă anual prin
hotărâre a consiliului judeţean, la propunerea Camerei agricole judeţene.
Subvenţiile de la bugetul de stat se asigură prin transferuri de la bugetul de stat către bugetul
judeţului, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, şi sunt aprobate anual
prin legea bugetului de stat ca anexă la bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării
Rurale, repartizate pe judeţe. Pentru anul 2010, pentru judeţul Vaslui, potrivit anexei la bugetul
Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, s-a repartizat suma de 1,1 milioane lei.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind înfiinţarea
Camerei agricole a judeţului Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.22/2010
privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 370099/28.01.2010;
având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.1954/27.12.2005
privind clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile Legilor nr.11/2010 privind Bugetul de stat pe anul 2010 şi nr.
273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Prezenta hotărâre prevede şi autorizează pentru anul bugetar 2010 veniturile pe
capitole şi subcapitole şi cheltuielile pe destinaţii şi pe ordonatori de credite pentru bugetul local al
judeţului Vaslui.
Art.2. - Bugetul local al judeţului Vaslui se stabileşte la venituri în sumă de 237.483,2 mii lei
şi la cheltuieli în sumă de 237.483,2 mii lei.
Sinteza bugetului local al judeţului, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr. 2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr. 4.
Art.3. - Veniturile bugetului local ale judeţului Vaslui, pe anul 2010, au următoarea structură:
- mii lei VENITURI TOTALE:
237.483,2
din care:
- impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital
de la persoane fizice
28.238,0
- impozite şi taxe pe bunuri şi servicii
102.529,0
- venituri din proprietate
160,9
- vânzări de bunuri şi servicii
473,1
- venituri din capital
13.938,0
- subvenţii de la bugetul de stat
46.105,2
- sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate
46.039,0
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„Impozit pe venit, profit şi câştiguri de capital de la persoanele fizice” se constituie din „cote
defalcate din impozitul pe venit”- cota de 13%, în sumă de 19.382,0 mii lei şi „sume alocate din cote
defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale”- cota de 22%, în sumă de
8.856,0 mii lei.
În cadrul „impozitelor şi taxelor pe bunuri şi servicii”, „sumele defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului” se stabilesc în sumă de
71.568,0 mii lei, „sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri” se stabilesc în sumă
de 11.800,0 mii lei, „sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale” se stabilesc în sumă de 18.883,0 mii lei, „taxa asupra mijloacelor de transport” se stabilesc în
sumă de 178,0 mii lei, „taxele şi tarifele pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare” se
stabilesc în sumă de 100,0 mii lei.
În cadrul „veniturilor din proprietate”, „veniturile din concesiuni şi închirieri” se stabilesc în
sumă de 78,0 mii lei, „veniturile din dividende” se stabilesc în sumă de 22,9 mii lei, iar „veniturile din
dobânzi” se stabilesc în sumă de 60,0 mii lei.
În cadrul „veniturilor din vânzări de bunuri şi servicii”, „veniturile din prestări de servicii” se
stabilesc în sumă de 6,1 mii lei, „alte venituri din prestări de servicii şi alte activităţi” se stabilesc în
sumă de 260,0 mii lei, „venituri din amenzi” se stabilesc în sumă de 25,0 mii lei, „alte venituri” se
stabilesc în sumă de 65,0 mii lei, „veniturile din donaţii şi sponsorizări” se stabilesc în sumă de 20,0
mii lei, iar venituri din „transferuri voluntare altele decât subvenţiile”, se stabilesc în sumă de 97,0 mii
lei.
„Veniturile din capital”, se constituie din „venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând
domeniului privat al unităţii administrativ-teritoriale” în sumă de 5.748,0 mii lei şi „venituri din
vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului” în sumă de 8.190,0 mii lei.
„Subvenţiile de la bugetul de stat” sunt în sumă de 44.455,2 mii lei, iar „sume FEN
postaderare în contul plăţilor efectuate” se stabilesc în sumă de 46.039,0 mii lei.
Art.4. - Încasarea impozitelor, taxelor, vărsămintelor şi a celorlalte venituri ale bugetului local
al judeţului pe anul 2010, de orice natură şi provenienţă, se efectuează în conformitate cu prevederile
din actele normative care au ca obiect de reglementare aceste resurse financiare.
Art.5. - În structura economică, cheltuielile bugetului local al judeţului, pe anul 2010, se
repartizează astfel:
- mii lei CHELTUIELI TOTALE:
237.483,2
din care:
- cheltuieli de personal
61.226,2
- bunuri şi servicii
37.364,1
- dobânzi
1.771,0
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
825,2
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
26.102,2
- alte transferuri
1.129,1
- proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
51.527,1
- asistenţă socială
44.317,9
- alte cheltuieli
3.756,6
- active nefinanciare
10.332,4
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent
- 868,6
Art.6. - Cheltuielile prevăzute în bugetul local al judeţului pe anul 2010, reprezintă limite
maxime ce nu pot fi depăşite, iar modificarea lor se va putea face în condiţiile legii.
Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor
face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art.7. - Cheltuielile pentru „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se stabilesc în sumă de
8.863,9 mii lei, din care, la cheltuieli de personal, suma de 5.209,5 mii lei, la bunuri şi servicii, suma
de 2.326,6 mii lei, la alte transferuri, suma de 879,1 mii lei, la proiecte cu finanţare din fonduri
externe nerambursabile (FEN) postaderare suma de 645,5 mii lei şi la plăţi efectuate în anii precedenţi
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şi recuperate în anul curent, suma de -196,8 mii lei.
Art.8. - Cheltuielile pentru „alte servicii publice generale”, se stabilesc în sumă de 1.537,8 mii
lei, din care, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice suma de 712,6 mii lei şi la fondul de
rezervă suma de 825,2 mii lei.
Art.9. - Cheltuielile pentru „apărare” se stabilesc în sumă de 143,8 mii lei, din care, suma de
139,7 mii lei la bunuri şi servicii şi suma de 4,1 mii lei, la cheltuieli de capital. Pentru finanţarea
Centrului Militar Vaslui, se stabileşte suma de 133,8 mii lei, iar pentru Oficiul de mobilizare a
economiei şi pregătirea teritoriului pentru apărare Vaslui, se stabileşte suma de 10,0 mii lei.
Art.10. - Cheltuielile pentru „ordine publică şi siguranţă naţională”, se stabilesc în sumă de
3.340,0 mii lei, din care, la bunuri şi servicii suma de 207,0 mii lei, la transferuri între unităţi ale
administraţiei publice suma de 3.152,7 mii lei, la asistenţa socială suma de 3,5 mii lei, la cheltuieli de
capital suma de 45,3 mii lei şi la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent, suma
de -68,5 mii lei.
Art.11. - Cheltuielile pentru „învăţământ” se stabilesc în sumă de 23.381,8 mii lei, din care
10.259,5 mii lei la cheltuieli de personal, 1.865,8 mii lei la bunuri şi servicii, 5,0 mii lei la transferuri
între unităţi ale administraţiei publice, 11.192,4 mii lei la asistenţă socială, 106,5 mii lei la cheltuieli
de capital şi -47,4 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Pentru Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” Vaslui se stabileşte suma de 4.402,6 mii
lei, pentru Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C.Pufan” Vaslui suma de 2.893,9 mii lei, pentru
Şcoala de arte şi meserii „Sf. Ecaterina” Huşi suma de 2.309,0 mii lei, pentru Centrul şcolar pentru
educaţie incluzivă Negreşti suma de 2.233,1 mii lei, pentru Centrul judeţean de resurse şi asistenţă
educaţională Vaslui suma de 512,6 mii lei şi pentru finanţarea Programului „corn şi lapte” suma de
11.025,6 mii lei şi pentru Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui suma de 5,0 mii lei.
Art.12. - Cheltuielile pentru capitolul „sănătate” se stabilesc în sumă de 3.054,8 mii lei, din
care la bunuri şi servicii suma de 41,5 mii lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice
suma de 2.209,3 mii lei, la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
suma de 154,0 mii lei şi la cheltuieli de capital suma de 650,0 mii lei. Pentru Spitalul de urgenţă
Vaslui se repartizează suma de 2.000,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
suma de 108,6 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti suma de 100,7 mii lei şi
pentru Consiliul judeţean Vaslui suma de 845,5 mii lei.
Art.13. - Cheltuielile pentru „cultură, recreere şi religie” se stabilesc în sumă de 10.666,4 mii
lei, din care, 1.546,7 mii lei la cheltuieli de personal, 1.434,0 mii lei la bunuri şi servicii, 3.983,5 mii
lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 3.756,6 mii lei la alte cheltuieli, 37,0 mii lei la
cheltuieli de capital şi la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent suma de -91,4
mii lei.
Pentru finanţarea Bibliotecii „N.M.Spătaru” Vaslui se stabileşte suma de 1.559,2 mii lei,
pentru Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui suma de 470,1
mii lei şi suma de 4.653,6 mii lei pentru Consiliul judeţean Vaslui.
În completarea veniturilor proprii, se stabilesc subvenţii pentru Teatrul „V.I.Popa” Bârlad în
sumă de 1.616,5 mii lei, pentru Muzeul „Ştefan cel Mare” din Vaslui suma de 1.127,8 mii lei şi pentru
Muzeul „V.Pârvan” Bârlad suma de 1.239,2 mii lei.
Art.14. - Cheltuielile pentru „asigurări şi asistenţă socială” se stabilesc în sumă de 105.941,7
mii lei, din care, 44.210,6 mii lei la cheltuieli de personal, 21.040,6 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi
servicii, 1.679,7 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 1.219,3 mii lei la proiecte
cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 33.122,0 mii lei la asistenţă
socială, 4.957,0 mii lei la cheltuieli de capital şi -287,5 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent.
Pentru finanţarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, se
stabileşte suma de 104.110,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, suma de
826,6 mii lei, pentru Centrul de zi Negreşti, suma de 100,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medicosocială Codăeşti suma de 699,2 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti suma
de 53,9 mii lei şi pentru Consiliul judeţean Vaslui suma de 152,0 mii lei.
Art.15. - Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică,”, se stabilesc în
sumă de 85,0 mii lei, din care, la dobânzi aferente datoriei publice externe locale suma de 35,0 mii lei
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şi la transferuri interne suma de 50,0 mii lei.
Art.16. - Cheltuielile la capitolul „Protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 3.908,1 mii lei,
din care 79,2 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 310,5 mii lei la dobânzi aferente datoriei publice
externe locale, 205,9 mii lei la transferuri către instituţii publice, 200,0 mii lei la alte transferuri, 150,0
mii lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, şi 2.962,5 mii
lei la cheltuieli de capital.
Art.17. – Cheltuielile la capitolul „agricultură” se stabilesc în sumă de 1.100,0 mii lei, la
transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
Art.18. – Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 65.814,4 mii lei, din
care 10.230,0 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 1.425,2 mii lei la dobânzi aferente datoriei
publice externe locale, 13.053,5 mii lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 39.712,7
mii lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 1.570,0 mii lei
la cheltuieli de capital şi -177,0 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Art.19.- Cheltuielile pentru capitolul „alte acţiuni economice” se stabilesc în sumă de 9.645,6
mii lei, în totalitate la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
Art.20.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se
prezintă în anexa nr. 5.
Art.21. - Detalierea bugetelor Centrului Militar Vaslui şi a Oficiului de mobilizare a
economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, sunt redate în anexele nr. 6 şi 7.
Art.22. - Detalierea bugetului Inspectoratului pentru situaţii de urgenţă „Podul Înalt” al
judeţului Vaslui este redată în anexa nr. 8.
Art.23. - Detalierea bugetelor pentru Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” Vaslui,
Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C Pufan” Vaslui, Şcoala de arte şi meserii „Sf.
Ecaterina” Huşi, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti, Centrul de resurse şi asistenţă
educaţională Vaslui şi Inspectoratul Şcolar al judeţului Vaslui sunt redate în anexele nr. 9-14.
Art.24. - Detalierea bugetelor pentru Biblioteca „N.M.Spătaru” Vaslui, Centrul judeţean
pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui şi Statuia ecvestră de la „Podul Înalt”
Băcăoani, sunt redate în anexele nr. 15-17.
Art.25. - Detalierea bugetelor Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, a Observatorului judeţean privind drepturile copilului şi a Centrului de zi Negreşti, sunt redate
în anexele nr. 18-20.
Art.26.- Lista proiectelor ce se vor implementa în cursul anului 2010, se prezintă în anexa nr.
21.
Art.27. - Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene se prezintă în anexa nr. 22.
Art.28. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr. 23 şi 23a.
Art.29. - Anexele nr. 1-23a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr.1
la Hotararea nr.22/26.03.2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2010
SPECIFICATIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital

U.M = lei
SUMA
237.483.221
131.401.047
130.767.000
28.238.000
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A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1 00.13 Venituri din proprietate
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A.
00.19 De capital
B.
00.20 Curente
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

102.529.000
634.047
160.907
473.140
13.938.000
8.190.000
46.105.230
46.105.230
11.343.976
34.761.254
46.038.944
237.483.221
176.492.289
61.226.234
37.364.702
1.770.375
825.214
26.102.180
1.129.075
51.527.116
44.317.900
3.756.609
10.332.422
10.332.422
10.272.422
60.000
-868.606

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2010
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA
PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pt echilibrarea
bugetelor locale(cota 22%)
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul jud.
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
31.02 Venituri din dobanzi
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi , penalitati si confiscari

U.M = lei
SUMA
237.483.221
131.401.047
130.767.000
28.238.000
28.238.000
19.382.000
8.856.000
102.529.000
71.568.000
11.800.000
18.883.000
178.000
100.000
634.047
160.907
78.000
22.907
60.000
60.000
473.140
6.100
260.000
25.000
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36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
37.02.50 Transferuri voluntare altele decat subventiile
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat al unitatii adm. terit.
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A. 00.19 De capital
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae prioritare de mediu si
gospodarire a apelor
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustinerii derularii
proiectelor finantate din FEN postaderare
B. 00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor de asistenta medico-sociale
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI
PREFINANTARI
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.01.03 Prefinantare
45.02.02 Fondul Social European
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.02.03 Prefinantare

65.000
20.000
97.040
13.938.000
8.190.000
5.748.000
46.105.230
46.105.230
11.343.976
2.895.580
8.448.396
34.761.254
33.452.000
209.254
1.100.000
46.038.944
45.209.158
22.620.667
191.481
22.397.010
829.786
678.898
10.888
140.000

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2010
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate

U.M = lei
SUMA
237.483.221
176.492.289
61.226.234
37.364.702
1.770.375
825.214
26.102.180
1.129.075
51.527.116
44.317.900
3.756.609
10.332.422
10.332.422
10.272.422
60.000
-868.606
8.863.857
8.415.185
5.209.510
4.172.360
1.037.150
779.290
19.240
200.570
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10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale

5.260
32.790
2.326.600
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
844.600
342.000
879.075
862.330
15.120
847.210
16.745
16.745
645.489
52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817
1.537.814
1.537.814
825.214
712.600
712.600
712.600
143.790
139.690
139.690
77.500
3.000
3.390
1.000
500
54.300
4.100
4.100
4.100
4.100
3.339.985
3.363.234
207.000
130.000
50.000
5.000
22.000
3.152.734
3.152.734
3.152.734
3.500
3.500
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57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30. Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul cons. jud. pt. finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala

3.500
45.269
45.269
45.269
45.269
-68.518
-68.518
23.381.815
23.322.650
10.259.450
8.045.300
2.214.150
1.673.306
40.398
417.114
14.713
68.619
1.865.800
1.073.300
133.000
520.000
18.500
71.000
4.500
7.900
2.000
3.600
32.000
5.000
5.000
5.000
11.192.400
11.192.400
83.000
11.109.400
106.550
106.550
56.550
29.500
20.000
7.050
50.000
-47.385
-47.385
3.054.760
2.250.754
41.500
40.000
1.500
2.209.254
209.254
209.254
2.000.000
2.000.000
154.006
154.006
26.754
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56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii

127.252
650.000
650.000
650.000
650.000
10.666.404
10.720.819
1.546.710
1.212.200
334.510
251.520
6.050
62.930
3.710
10.300
1.434.000
264.000
1.027.000
6.000
5.500
52.000
2.000
77.500
3.983.500
3.983.500
3.983.500
3.756.609
450.000
150.000
2.956.609
200.000
37.000
37.000
37.000
37.000
-91.415
-91.415
105.941.693
100.052.864
44.210.564
34.489.838
9.720.726
7.150.095
171.734
1.786.041
76.594
536.262
21.040.571
6.234.571
1.016.000
9.700.000
300.000
570.000
350.000
30.000
150.000
100.000
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20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finantarea centrelor de zi
pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si judetene pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico -sociale
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare intercomunitara
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:

2.590.000
1.679.729
1.679.729
100.000
1.579.729
1.219.325
1.219.325
293.700
920.625
5.000
33.122.000
33.122.000
33.122.000
4.956.975
4.956.975
4.956.975
4.772.435
184.540
-287.471
-287.471
85.016
85.016
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000
3.908.129
795.601
79.141
78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
2.962.528
2.962.528
2.962.528
550.000
2.412.528
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
65.814.390
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01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

24.708.662
10.230.200
10.210.000
20.000
1.425.032
1.425.032
1.425.032
13.053.430
13.053.430
13.053.430
39.712.728
39.712.728
8.781.924
30.930.804
1.570.000
1.570.000
1.560.000
1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000
9.645.568
9.645.568
9.645.568
3.408.779
6.236.789

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2010
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
-Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
-Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti

U.M = lei
SUMA
237.483.221
8.863.857
8.863.857
1.537.814
712.600
825.214
143.790
133.790
10.000
3.339.985
151.769
3.188.216
23.381.815
4.402.600
2.893.900
2.309.050
2.233.050
512.600
5.000
11.025.615
3.054.760
2.000.000
108.604
100.650
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-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI VANATOARE
- Camera agricola Vaslui
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

845.506
10.666.404
4.653.609
1.616.500
1.239.200
1.559.150
1.127.800
470.145
105.941.693
104.110.000
100.000
826.589
53.890
699.250
151.964
85.016
85.016
3.908.129
3.908.129
1.100.000
1.100.000
65.814.390
65.814.390
9.645.568
9.645.568

ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2010
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%

U.M = lei
SUMA
109.302.643
54.147.275
5.230.074
14.202.331
1.770.375
825.214
16.412.097
1.129.075
50.307.791
11.021.500
3.556.609
-489.720
5.337.297
5.337.297
5.327.297
10.000
8.863.857
8.415.185
5.209.510
4.172.360
1.037.150
779.290
19.240
200.570
5.260
32.790
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20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparatii curente
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

2.326.600
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
844.600
342.000
879.075
862.330
15.120
847.210
16.745
16.745
645.489
52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817
825.214
825.214
825.214
143.790
139.690
139.690
77.500
3.000
3.390
1.000
500
54.300
4.100
4.100
4.100
4.100
3.339.985
3.363.234
207.000
130.000
50.000
5.000
22.000
3.152.734
3.152.734
3.152.734
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269
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84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30.01Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

-68.518
-68.518
11.025.615
11.073.000
20.000
20.000
35.000
35.000
11.018.000
11.018.000
11.018.000
-47.385
-47.385
845.506
41.500
41.500
40.000
1.500
154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000
4.653.609
4.621.609
1.065.000
34.000
1.000
30.000
3.556.609
450.000
150.000
2.956.609
32.000
32.000
32.000
32.000
151.964
78.564
564
441
123
92
2
24
1
4
78.000
78.000
73.400
73.400
73.400
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71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare intercomunitara
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

73.400
85.016
85.016
200
200
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000
3.908.129
795.601
79.141
200
78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
2.962.528
2.962.528
2.962.528
550.000
2.412.528
65.814.390
24.708.662
10.230.200
10.210.000
200
20.000
1.425.032
1.425.032
1.425.032
13.053.430
13.053.430
13.053.430
39.712.728
39.712.728
8.781.924
30.930.804
1.570.000
1.570.000
1.560.000
1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000
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87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

9.645.568
9.645.568
9.645.568
3.408.779
6.236.789

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2010
Cap.60.02 APARARE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70.Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale

U.M = lei
SUMA
133.790
133.790
133.790
129.690
129.690
70.000
3.000
1.890
1.000
500
53.300
4.100
4.100
4.100
4.100
ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.22/26 martie 2010

BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui (Compartimentul judetean pentru probleme speciale Vaslui) pe anul 2010
U.M = lei
Cap. 60.02 APARARE
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
10.000
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
10.000
TOTAL CHELTUIELI
10.000
01.Cheltuieli curente
10.000
20. Bunuri si servicii
10.000
20.01 Bunuri si servicii
7.500
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
1.500
20.30 Alte cheltuieli
1.000
ANEXA Nr.8
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui pe anul 2010
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
U.M= lei
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
151.769
1. Alocaţii de la bugetul judeţean
151.769
TOTAL CHELTUIELI
151.769
01.Cheltuieli curente
125.500
20. Bunuri si servicii
122.000
20.01 Bunuri si servicii
80.000
20.02 Reparaţii curente
20.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
5.000
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20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

17.000
3.500
3.500
3.500
26.269
26.269
26.269
26.269
ANEXA Nr.9
la Hotararea nr.22/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui pe anul 2010
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
1.6.1 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura

U.M = lei
SUMA
4.402.600
4.402.600
4.402.600
4.402.600
3.746.500
2.938.300
808.200
611.200
14.700
152.800
4.450
25.050
589.100
247.300
50.000
250.000
7.000
30.000
500
1.300
3.000
67.000
67.000
37.000
30.000

ANEXA Nr.10
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui pe anul 2010
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%

U.M = lei
SUMA
2.893.900
2.893.900
2.893.900
2.863.900
2.346.000
1.839.000
507.000
383.000
9.500
96.000
2.800
15.700
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20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

499.500
296.000
50.000
130.000
3.000
15.000
500
2.000
1.000
2.000
18.400
18.400
17.000
1.400
30.000
30.000
30.000
29.500
500
ANEXA Nr.11
la Hotararea nr.22/26 martie 2010

BUGETUL
Scolii de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi pe anul 2010
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe

U.M = lei
SUMA
2.309.050
2.309.050
2.309.050
2.232.500
1.780.400
1.390.600
389.800
294.600
6.950
72.150
4.150
11.950
398.100
250.000
15.000
90.000
4.500
6.000
1.000
2.000
1.000
3.600
25.000
54.000
54.000
14.000
40.000
76.550
76.550
26.550
20.000
6.550
50.000
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ANEXA Nr. 12
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti pe anul 2010
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
57. Asistenţă socială
57.02. Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura

U.M = lei
SUMA
2.233.050
2.233.050
2.233.050
2.233.050
1.893.750
1.486.900
406.850
307.650
7.400
76.950
2.250
12.600
304.300
210.000
18.000
50.000
4.000
20.000
1.000
1.300
35.000
35.000
15.000
20.000

ANEXA Nr.13
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului judetean de Resurse si Asistenta Educationala Vaslui pe anul 2010
Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Carti,publicatii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli

U.M = lei
SUMA
512.600
512.600
512.600
512.600
472.800
370.500
102.300
76.856
1.848
19.214
1.063
3.319
39.800
35.000
1.500
1.300
2.000

ANEXA Nr. 14
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Inspectoratului scolar al judetului Vaslui pe anul 2010
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U.M = lei
SUMA
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000

Cap.65.02 INVATAMANT
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
1.Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice

ANEXA NR.15
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Bibliotecii Judetene " Nicolae Milescu Spatarul" Vaslui pe anul 2010
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

U.M = lei
SUMA
1.559.150
1.559.150
1.559.150
1.554.150
1.277.650
1.001.100
276.550
207.820
5.000
51.980
3.250
8.500
276.500
185.000
25.000
5.000
3.000
50.000
2.000
6.500
5.000
5.000
5.000
5.000

ANEXA NR. 16
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui pe anul 2010
U.M = lei
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
470.145
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
470.145
TOTAL CHELTUIELI
470.145
01.Cheltuieli curente
561.560
10. Cheltuieli de personal
269.060
10.01 Cheltuieli salariale in bani
211.100
10.03 Contribuţii
57.960
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
43.700
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
1.050
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.950
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
460
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10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

1.800
92.500
45.000
2.000
2.500
2.000
41.000
200.000
200.000
-91.415
-91.415

ANEXA Nr.17
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui pe anul 2010
(Statuia ecvestra de la "Podul Inalt" Bacaoani)
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli

U.M = lei
SUMA
65.000
65.000
65.000
65.000
65.000
34.000
1.000
30.000

ANEXA Nr.18
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
Centralizator
Cap. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

U.M = lei
SUMA
104.110.000
104.110.000
104.110.000
98.294.571
44.210.000
34.489.397
9.720.603
7.150.003
171.732
1.786.017
76.593
536.258
20.962.571
6.156.571
1.016.000
9.700.000
300.000
570.000
350.000
30.000
150.000
100.000
2.590.000
1.219.325

33

56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

1.219.325
293.700
920.625
5.000
33.122.000
33.122.000
33.122.000
4.883.575
4.883.575
4.883.575
4.772.435
111.140
-287.471
-287.471
ANEXA Nr.18/1
la Hotararea nr.22/26 martie 2010

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi)
U.M = lei
Subcap. 68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
51.666.091
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
51.666.091
TOTAL CHELTUIELI
51.666.091
01.Cheltuieli curente
46.576.531
10. Cheltuieli de personal
8.876.931
10.01 Cheltuieli salariale in bani
6.911.402
10.03 Contribuţii
1.965.529
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.437.947
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
34.621
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
358.653
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
15.578
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
118.730
20. Bunuri si servicii
4.577.600
20.01 Bunuri si servicii
1.532.600
20.02 Reparaţii curente
176.000
20.03 Hrana
2.014.800
20.04 Medicamente si materiale sanitare
163.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
290.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
41.200
20.30 Alte cheltuieli
360.000
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
811.500
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
811.500
56.01.01 Finantara nationala
232.537
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
573.963
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
5.000
57. Asistenţă socială
33.122.000
57.02 Ajutoare sociale
33.122.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
33.122.000
70. Cheltuieli de capital
4.278.060
71. Active nefinanciare
4.278.060
71.01 Active fixe
4.278.060
71.01.01 Constructii
4.271.510
71.01.30 Alte active fixe
6.550
ANEXA Nr. 18/2
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CIA Husi, CIA Giurcani)
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U.M = lei
SUMA
2.725.300
2.725.300
2.725.300
2.725.300
1.371.100
1.069.506
301.594
222.474
5.341
55.528
2.407
15.844
1.354.200
682.400
40.000
467.200
85.000
69.000
9.600
1.000
ANEXA Nr. 18/3
la Hotararea nr.22/26 martie 2010

Subcap.68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.30 Alte cheltuieli

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSC Vaslui, CSC 1 Bd ,CSC 2 Bd ,CSC Murgeni ,CP 5 Bd ,CP 8 Husi, CP 9 Ngr, CP 10 Vs, CP 11 Vs,
CPTF Ngr, Casa Husi + Casa VS 355, Casa Bd 361,AMP)
U.M = lei
Subcap.68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
SPECIFICATIE
SUMA
TOTAL VENITURI
38.661.911
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
38.661.911
TOTAL CHELTUIELI
38.661.911
01.Cheltuieli curente
38.547.106
10. Cheltuieli de personal
28.033.006
10.01 Cheltuieli salariale in bani
21.873.089
10.03 Contribuţii
6.159.917
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
4.547.168
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
110.043
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.136.609
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
48.429
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
317.668
20. Bunuri si servicii
10.514.100
20.01 Bunuri si servicii
1.166.300
20.02 Reparaţii curente
100.000
20.03 Hrana
7.218.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
43.300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
171.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
45.500
20.30 Alte cheltuieli
1.770.000
70. Cheltuieli de capital
114.805
71. Active nefinanciare
114.805
71.01 Active fixe
114.805
71.01.01 Constructii
112.925
71.01.30 Alte active fixe
1.880
ANEXA Nr. 18/4
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
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( Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte )
Subcap. 68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI
ASISTENTEI SOCIALE
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30. Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

U.M.= lei
SUMA
11.056.698
11.056.698
11.056.698
10.445.634
5.928.963
4.635.400
1.293.563
942.414
21.727
235.227
10.179
84.016
4.516.671
2.775.271
700.000
8.700
40.000
253.700
30.000
150.000
100.000
459.000
407.825
407.825
61.163
346.662
490.710
490.710
490.710
388.000
102.710
-287.471
-287.471

ANEXA Nr. 19
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Consiliului judetean Vaslui pe anul 2010
(Observatorul judetean Vaslui)
Cap. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de sanatate 0,85%

U.M.= lei
SUMA
564
564
564
564
564
441
123
92
2
24
1
4
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ANEXA nr.20
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de zi Negresti pe anul 2010
Cap. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
TOTAL CHELTUIELI
01.Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.14 Transferuri din bugetele cons. jud. pt. finantarea centrelor de zi pt. protectia copilului

U.M = lei
SUMA
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000

Anexa nr. 22
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010
UM = lei
Nr.
crt.
0
1
2
3
4
5
6
7

Cod
1
I.
A
A.1.
A.1.1.
A.1.6.3
A.2.

8 B
9 101
10 101.1.1.
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Denumire lucrare/obiectiv

Suma

2
3
TOTAL , din care:
11.800.000
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
10.230.000
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
150.000
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
80.000
Cadastrul drumurilor publice
80.000
Gestionarea traficului rutier
50.000
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe, etc.)
20.000
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A
DRUMURILOR PUBLICE
9.630.000
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
8.830.000
Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice, TOTAL, din care:
5.400.000
DJ 207 E : Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti –
Valea Mare – Negreşti (DN 15D), 0+000 - 23+515, 33+700 - 35+005 (24,820 km)
500.000
DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus–
Limită judeţ Bacău, 0+000-7+000 (7,000km)
200.000
DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara
(DN 24), 0+000 - 25+000 (25,000 km)
400.000
DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta
Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A), 0+000 -17+900 (17,900 km)
1.000.000
DJ 244 D : Huşi (DN24B)–Limită judeţ Iaşi, 0+000-8+800 (8,8km)
300.000
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 25+750 27+750 (2,000 km)
300.000
DJ 244 H : DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B km 16+906), 0+000
– 15+980 (15,980 km)
300.000
DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura,
0+000 - 8+000, 34+610 - 35+920 (9,310 km)
300.000
DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru
Vlahuţă-Buda-Morăreni-Floreşti-Oprişiţa (DN 2F), 46+555 - 48+955 (2,400 km)
250.000
DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni –
DJ 245L
(Costeşti), 0+000 - 1+600, 4+200 - 5+700 (3,100 km)
200.000
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
Pârveşti, 0+000 - 4+000 (4,000 km)
150.000
DJ 245 M : DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti, 0+000-1+990 (1,99 km)
100.000
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DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ
Iaşi, 0+000 - 5+499 (5,499 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), 50+174 60+074 (9,900 km)
24
25 101.1.5. Întreţinere drumuri pietruite, TOTAL, din care:
DJ 159 : Lim. jud. Neamţ-Băceşti-Băbuşa-Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan
26
– Pungeşti-Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F), 55+815 - 66+645 (10,830 km)
DJ 207 E : Rediu (DN 2F) Brodoc – Bălteni – Răduieşti – Deleşti – Oşeşti –
27
Valea Mare – Negreşti (DN 15D), 25+515 - 32+000 (6,485 km)
28
DJ 207 J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci, 0+000 - 7+310 (7,310 km)
DJ 241 C : Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei –
Dragomireşti (DN 2F), 24+000 - 32+625 (8,625 km)
29
DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara
Tălăşmani), 6+000 - 14+000 (8,000 km)
30
DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti, 0+000 - 2+500, 3+500 31
7+000 (6,000 km)
32
DJ 243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti, 0+000 - 5+102
(5,102 km)
33
DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 8+800 - 25+500 (16,700 km)
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 7+340 34
9+000, 11+500 - 18+500, 20+200 - 24+360 (12,820 km)
DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura,
8+000 - 24+000, 24+000 - 34+610 (26,610 km)
35
DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus –DJ 244 A (Idrici de Sus),
4+430 - 12+180 (7,750 km)
36
DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti –
Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii –
DJ 245A (Lipovăţ), 6+450 37
13+475, 14+675 - 15+000 (7,350 km)
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
38
Pârveşti, 4+000 - 6+157, 6+157 - 12+600 (8,600 km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), 27+060 39
41+060, 41+060 - 50+174,
62+074 - 66+659 (27,699 km)
DJ242F:Trestiana(DJ242)-Grajdeni-Manastirea Grajdeni,km0+0006+900,km8+600-13+900(L=12,200 km)
40
41 102
Întretinere curentă pe timp de iarnă
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A
DRUMURILOR PUBLICE, TOTAL, din care:
42 C.
43 107
Siguranţa rutieră
44 II.
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 245A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni –
Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului –
Lunca – Siliştea – Iana (DJ 243), L=3,000 km
45
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare DJ
245B : Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu – Draxeni – Rugăria –
46
Ivăneşti (DN 2F), L=2,000 km
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru "Reabilitare
47
DJ 207J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci, km 0+000 - 7+310 (7,310 km)"
Elab. documentaţie tehnico – econ. PT + DDE pt. "Reabilitare şi modernizare
48
DJ 244D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 0+000 - 25+500 (25,500 km)"
Elab. documentaţie tehnico – econ. PT + DDE pentru "Reab. şi modernizare DJ
247 : Lim. jud. Iaşi-Codăeşti-Emil Racoviţă-Dăneşti-Bereasa –Telejna-ZăpodeniBălteni-Bejeneşti-Sauca-DN 2F (Laza), km 26+060-68+659 (42,599 km)"
49
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru "Reabilitare
şi modernizare DJ 245L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti –
50
Mănăstirea Pârveşti, km 0+000 - 12+600 (12,600 km)"
23

800.000

600.000
3.430.000
300.000
200.000
400.000
200.000
180.000
200.000
200.000
200.000
400.000
400.000
100.000

200.000
300.000

100.000
50.000
800.000
450.000
450.000
1.570.000

30.000

20.000
50.000
50.000

150.000

65.000
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51
52
53

54
55
56
57
58
59

Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru "Reabilitare
şi modernizare DJ 246B : DN 24 – Schitu Movila lui Burcel, km 0+000 - 0+750
(0,750 km)"
Reabilitare DJ 243E : DJ 243B – Coroieşti, km 3+000 - 6+380 (3,380 km)
Elaborare docum.tehnico-economica SF+PT+DDE -Reabilitare si modernizare DJ
244L :DJ 244D(Tabalaesti)-Averesti-km 0+000-2+500(2,500 km)
Elaborare documentatie tehnico-economica SF+PT+DDE-Reabilitare si
modernizare DJ 244K: DN 24 (Munteni de Sus)-Tanacu-Baltati-CrasnaseniLeosti -Vinetesti-oltenesti-Zgura L=10,000km
Stabiliz. versanti DJ 284 :Ghrmanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,com. Arsura
Reabilitare si modernizare DJ 244L: DJ244D (Tabalaesti)-Averesti, km 0+0002+500(2,500 km)
Reabilitare si modernizare DJ 244J: DN 24A(Epureni)-Horga, km0+0006+250(6,250 km)
Reabilitare si modernozare DJ 242F:Trestiana(DJ 242)-Grajdeni-Manastire
Grajdeni, km 0+000-13+900(13,900 km)
Repar. capitale la pod beton armat pe DJ 244I, peste pârâul Sărăţeni, loc. Sărăţeni

5.000
10.000
25.000

50.000
38.950
500.000
400.000
166.050
10.000

ANEXA Nr.23
la Hotărârea nr.22/26 martie 2010
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1TOTAL CHELTUIELI
2TOTAL CHELTUIELI de investitii
3A. Lucrari in continuare
4B. Lucrari noi
5C. Alte cheltuieli de investitii
6
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
7 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
8 -Consiliul Judeţean Vaslui
9
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
1060.02. APARARE
11 -Consiliul judetean Vaslui (Centrul militar)
12C. Alte cheltuieli de investitii
13 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
14 -Consiliul judetean Vaslui
15C. Alte cheltuieli de investitii
16 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
17C. Alte cheltuieli de investitii
1865.02 INVATAMANT
19Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
20A. Lucrari in continuare
21 - Sala de sport
22C. Alte cheltuieli de investitii
23 - Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
24C. Alte cheltuieli de investitii
25 66.02 SĂNĂTATE
26 -Consiliul judetean Vaslui
27C. Alte cheltuieli de investitii
2867.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
29 -Consiliul judetean Vaslui
30C. Alte cheltuieli de investitii

Suma
11.299.232
10.272.422
618.450
5.848.485
3.805.487
1.026.810
300.776
300.776
300.776
4.100
4.100
4.100
45.269
19.000
19.000
26.269
26.269
56.550
30.000
29.500
29.500
500
26.550
26.550
650.000
650.000
650.000
37.000
32.000
32.000

39

31 -Biblioteca judeteana Vaslui
32C. Alte cheltuieli de investitii
3368.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
34 - Consiliul judetean Vaslui
35C. Alte cheltuieli de investitii
36-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
37B. Lucrari noi
38 -Constructii adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui
39,4 - Centrul de recuperare si reabilitare Vutcani
40 - C+M - Alei betonate - Acces fosa - L.P. Vutcani
41 - C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Lipovat
42 - C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Vulturesti
43 - C+M - Centrala termica - C.S.C Vaslui
44 - C+M - Centrala termica - Sediu D.G.A.S.P.C Vaslui
45 - C+M - Centrala termica - C.T.F. Casa cu gradina Barlad
46 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
47 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa Copiilor)
48 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
49 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
50 - C+M - Parcare auto sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui
51
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
52 -Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice cu handicap Barlad
53C. Alte cheltuieli de investitii
5474.02. PROTECTIA MEDIULUI
55 - Consiliul judetean Vaslui
56A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a
57
apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
58C. Alte cheltuieli de investitii
5984.02. TRANSPORTURI
60 -Consiliul judetean Vaslui
61A. Lucrari in continuare
62 -Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,comuna Arsura
63B. Lucrari noi
64 -Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000-6+380 (3.380 km)
65 -Reab. si moderniz. DJ 244 L :DJ 244 D (Tabalaesti)- Averesti, km 0+000-2+500 (2,500 km)
66 -Reab. si modernizare DJ 244 J : DN 24 A (Epureni)- Horga, km 0+000-6+250 (6,250 km)
-Reabilitare si modernizare DJ 242 F: Trestiana (DJ 242)- Grajdeni- Manastire Grajdeni, km
67
0+000-13+900 (13,900 km )
68C. Alte cheltuieli de investitii

5.000
5.000
4.956.975
73.400
73.400
4.883.575
4.772.435
26.005
4.110.000
50.000
28.500
28.500
70.000
20.000
16.920
7.600
16.150
8.000
22.760
368.000
726.034
726.034
111.140
2.962.528
2.962.528
550.000
550.000
2.412.528
1.560.000
1.560.000
38.950
38.950
1.076.050
10.000
500.000
400.000
166.050
445.000

ANEXA nr. 23 a
la Hotărârea nr.22/26 martie 2010

Nr.
crt.
A
1
2
3
4
5
6

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Canti- Preţ
U.M
Valoare
investiţii
tate unitar
B
1
2
3
4
TOTAL CHELTUIELI din care :
4.106.263
Total alte cheltuieli de investitii
lei
x
x
3.805.487
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
lei
x
x
300.776
(FEN) postaderare
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
lei
x
x
300.776
-Consiliul Judeţean Vaslui
lei
x
x
300.776
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
x
x
300.776
lei
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
-Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui
60.02 APARARE
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
- Imprimanta Epson FX - 2190 N
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
- Imprimanta A3 matriciala
- Server pentru Intranet MAI
- Proiector
- Explozor
-Detector de metale
- Costum pirotehnic antischija
-Consiliul judetean Vaslui
-Proiectare + lucrari la introducere gaze naturale la Centrul
Judetean de informare
65.02 INVATAMANT
- Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
- Cheltuieli pt. diriginTe santier
- Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
- Centrala termica
- Soft contabilitate
- Antivirus
66.02 SĂNĂTATE
-Consiliul judetean Vaslui
- Proiectare la reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului
judetean de urgente Vaslui
-Taxe,avize,comisioane si alte cheltuieli la reabilitarea,
modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgente Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul judetean Vaslui
- Taxe ,acorduri pt.proiect demolare magazie teatru
- Proiect autorizare de demolare+demolare magazie la Teatru
V.I.Popa Barlad
-Biblioteca judeteana Vaslui
- Calculatoare
68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
-Consiliul judetean Vaslui
- Proiect autorizare de demolare+demolare cladiri la CAMS
Ghermanesti
- Taxe,avize,acorduri pentru proiect autorizatie demolare cladiri la
CAMS Ghermanesti
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
- SF -Put forat L.P. Lipovat
- SF -Put forat L.P. Vulturesti
- SF -C.T.F. Casa cu gradina Barlad
- Program informatic contabilitate
- SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
- SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa
Copiilor)
- S.F. - Sediu D.G.A.S.P.C
- Proiect tehnic - Sediu D.G.A.S.P.C
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
- SF+PT+DDE -Sistematizare verticala - Parcare auto sediu
D.G.A.S.P.C. Vaslui

x
1
x
x
1
1
1
1
1
1
x

x
x
x
x
x
4.100
x
x
1.800
2.500
3.000
3.094
2.975
12.900
x

300.776
300.776
300.776
4.100
4.100
4.100
45.269
26.269
1.800
2.500
3.000
3.094
2.975
12.900
19.000

lei

x

x

19.000

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

buc
buc
buc
lei
lei

1
1
1
x
x

20.000
4.800
1.750
x
x

27.050
500
500
26.550
20.000
4.800
1.750
650.000
650.000

lei

x

x

642.600

lei

x

x

7.400

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

37.000
32.000
2.000

lei

x

x

30.000

buc
lei
lei

2
x
x

2.500
X
X

5.000
5.000
184.540
73.400

lei

x

X

71.400

lei

x

X

2.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X

111.140
1.500
1.500
1.880
7.140
400

lei

x

X

850

lei
lei
lei
lei

x
x
x
x

X
X
X
X

42.000
21.570
640
1.660

lei

x

X

32.000

lei
lei
lei
lei
lei
buc
lei
lei
buc
buc
buc
buc
buc
buc
lei

x
x
x
x
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55 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
56 - Consiliul judetean Vaslui
lei
- Lucrari de impadurire la comunele Codaesti, Falciu, Rebricea si
lei
57 Stefan cel Mare
- Avize,taxe,autrizatii pt. reabilitarea sistemului de alimentare cu
apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate
lei
58 din mun.Vaslui,Barlad, Husi si orasul Negresti
59 84.02. TRANSPORTURI
lei
60 -Consiliul judetean Vaslui
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245 A : Muntenii de jos (DN24)
Lipovat-Suceveni-Bogdana - Smilisoara - Gavanu- MorareniGherghesti - Valea Lupului - Lunca - Silistea Iana (DJ 243)", L
lei
61 =3,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 245 B : Gherghesti (dj 245 A) - Codaesti- Chetrosu lei
62 Draxeni -Rugaria -Ivanesti (DN 2F)", L=2,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 207 J: DJ 207 E (Delesti) -Balesti- Fastaci , km
lei
63 0+000-7+310" (7,310 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244 D: Husi(DN 24 B) - Limita
64 judet.Iasi, 0+000-25+500" (25,500 km)
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 247 : Limita judet Iasi - Codaesti -Emil
Racovita - Danesti - Bereasa - Telejna - Zapodeni- Balteni -Bejenesti lei
65 Sauca - DN 2F (Laza),km 26+060-68+659" (42,599 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245L : DN 24 (Costesti)-PuntiseniChitcani-Parvesti-Manastirea Parvesti,km 0+000+12+600" (12,600
lei
66 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 246 B:DN 24 - Achitu Movila lui
lei
67 Burcel, km 0+000 -0+750" (0,750 km)"
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244L :DJ 244 D (Tabalaesti) - Averesti
lei
68 - km 0+000-2+500" (2,500 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244K : DN 24 (Munteni de Sus) Tanacu- Baltati - Crasnaseni - Leosti - Vinetesti - Oltenesti - Zgura" lei
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Anexa nr. 21
la Hotararea nr.22/26 martie 2010
LISTA
PRIVIND PROIECTELE CE SE IMPLEMENTEAZA IN ANUL 2010
A. Finantari postaderare
Nr.
crt.
1

2

3

4

5

Nr.
crt.
6

Capitol bugetar

DENUMIRE PROIECT

Autoritati publice si Sistem informatic integrat al
actiuni externe
Judetului Vaslui
Reactualizarea strategiei de
Autoritati publice si dezvoltare economico-sociala a
actiuni externe
jud. VasluI, cu orizontul de
timp 2013-2020
Pregatirea profesionala a
Autoritati publice si
personalului din Consiliul
actiuni externe
Judetean Vaslui
Achizitionarea de echipamente
specifice pentru imbunatatirea
capacitatii si calitatii sistemului
Ordine publica si
de interventie in situatii de
siguranta nationala
urgenta, acordarii asistentei
medicale de urgenta si primului
ajutor calificat -Cerere 1
Achizitionarea de echipamente
specifice pentru imbunatatirea
capacitatii si calitatii sistemului
Ordine publica si de interventie in situatii de
siguranta nationala urgenta acordarii asistentei
medicale de urgenta si primului
ajutor calificat in Regiunea N-E
-Cerere 2
Capitol bugetar
Asigurari si
asistenta sociala

DENUMIRE PROIECT

TOTAL
valoare
Finantare
Sursa de cofinantare
proiect 2010 nationala
Fondul European de
Dezvoltare Regionala
52.100 52.100

din care:
Finantare
U.E.

Alte
Cheltuieli celtuieli de Transferuri
neeligibile investitii

Fondul Social
European
Fondul Social
European

477.069

148.651

328.418

116.320

18.570

97.750

Fondul European de
Dezvoltare Regionala
3.142.734

3.142.734

Fondul European de
Dezvoltare Regionala

10.000
TOTAL
valoare
Finantare
Sursa de cofinantare proiect 2010
nationala

Centrul de ingrijire si asistenta
Fondul European de
pentru persoane vastnice cu
Dezvoltare Regionala
handicap Barlad

811.500

101.287

10.000
din care:
Finantare
U.E.
573.963

Alte
Cheltuieli celtuieli de Transferuri
neeligibile investitii
136.250
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7

Asigurari si
asistenta sociala

8

Transport

9

Transport

Alte actiuni
10
economice

Consiliul local-Responsabilitate
si profesionalism
Reabilitareasi modernizarea
drumului judetean DJ 248 IasiVaslui
Reabilitarea si modernizarea DJ
244B Cretesti de Sus- Murgeni,
km 0+000- km 55+580
Reabilitarea Centrului cultural
istoric al Municipiului Barlad
TOTAL

Fondul Social
European
Fondul European de
Dezvoltare Regionala
Fondul European de
Dezvoltare Regionala
Fondul European de
Dezvoltare Regionala

407.825

5.825

346.662

55.338

13.053.430

13.053.430

46.979.349 16.048.545 30.930.804
9.645.568 3.408.779 6.236.789
74.695.895 19.783.757 38.514.386

191.588

0

16.206.164

B. Finantari preaderare si/sau alte finantari
Nr.
crt.

Capitol bugetar

DENUMIRE PROIECT

1

Autoritati publice si
Europe Direct 2010
actiuni externe

2

Asigurari si
asistenta sociala

3

Asigurari si
asistenta sociala

Sursa de cofinantare

Uniunea Europeanafinantare directa
Autoritatea nationala
Adapost de zi si noapte pentru pentru protectia
copii strazii Vaslui
familiei si a
drepturilor copilului
Autoritatea nationala
Restructurare CRRCH Husi
pentru persoanele cu
handicap
TOTAL

TOTAL
valoare
proiect 2010

din care:
Finantare
Alte
buget local finantari

50.400

15.120

35.280

757.362

26.005

731.357

8.184.000

4.110.000

4.074.000

8.991.762

4.151.125

4.840.637
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun
astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, precum şi bugetele
celorlalte instituţii, servicii publice şi activităţi ce se finanţează integral sau parţial din acesta.
La întocmirea proiectului Bugetului local al judeţului Vaslui, pentru anul 2010, am avut în
vedere respectarea actelor normative în vigoare privind priorităţile ce se impun în asigurarea
condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru funcţionarea instituţiilor social-culturale,
asigurarea funcţionării autorităţii executive judeţene, a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru
realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul bugetului local al judeţului Vaslui a fost afişat la sediul instituţiei şi
publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea
de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea
eventualelor contestaţii.
La fel ca şi în anii anteriori, subliniez încă de la început, caracterul de austeritate a proiectului
bugetului local al judeţului pentru anul 2010, fapt ce determină acoperirea cheltuielilor instituţiilor şi
serviciilor publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui , în procent de 66%.
Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii
implicaţi necesarul fiecărei instituţii, serviciu public sau activitate în parte, cu scopul de a acoperi în
totalitate cheltuielile cu salariile atât pentru personalul din aparatul propriu al Consiliului judeţean
Vaslui cât şi la celelalte instituţii publice de sub autoritatea sa şi de a asigura finanţarea cheltuielilor
cu bunuri şi servicii, asistenţa socială şi a celor de capital, într-un procent cât mai mare. Prin această
măsură am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până la finele anului, propunândune totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate, aici având în vedere, în
special, asigurarea fondurilor pentru susţinerea programelor cu finanţare externă, care necesită şi
cofinanţare locală.
În sinteză, proiectul bugetului judeţean, pe anul 2010, cuprinde la venituri suma de 235.833,2
mii lei, din care 130.767,0 mii lei venituri fiscale, 634,1 mii lei venituri nefiscale, 13.938,0 mii lei
venituri din capital, 44.455,2 mii lei subvenţii de la bugetul de stat şi 46.038,9 mii lei la sume FEN
postaderare în contul plăţilor efectuate.
Pentru anul 2010 în cadrul veniturilor fiscale ne propunem să încasăm următoarele sume:
- mii lei - cote defalcate din impozitul pe venit (cota de 13%)
- sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului judeţean (cota 22%)
-sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
- sume defalcate din TVA pentru finanţarea drumurilor
-sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- taxa asupra mijloacelor de transport
- taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare

19.382,0
8.856,0
71.568,0
11.800,0
18.883,0
178,0
100,0

În conformitate cu art.5 din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 cu sumele
defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului se finanţează:
-sistemul de protectie a copilului;
-centrele de asistenţă socială a persoanelor cu handicap;
-drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificaţie pentru elevii din clasele I-VIII din
învăţământul de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu
program normal de 4 ore;
- cheltuielile pentru acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevi din
clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional;
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-cheltuieli aferente învăţământului special şi centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională;
-plata contribuţiilor pentru personalul neclerical angajat în unităţile de cult din ţară;
-serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de sub autoritatea consiliului judeţean.
În cadrul veniturilor nefiscale ne propunem să încasăm următoarele sume:
- mii lei- venituri din concesiuni şi închirieri
- venituri din dividende de la SC LDP SA Vaslui
- venituri din dobânzi
- venituri din prestări de servicii
- alte venituri din prestări servicii şi alte activităţi
- venituri din amenzi
- alte venituri
- donaţii şi sponsorizări
- transferuri voluntare altele decât subvenţii

78,0
22,9
60,0
6,1
260,0
25,0
65,0
20,0
97,1

Veniturile din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului privat al unităţii administrativteritoriale sunt propuse a fi în sumă de 5.748,0 mii lei, venituri din vânzarea locuinţelor construite din
fondurile statului sunt propuse în sumă de 8.190,0 mii lei, subvenţiile pentru finanţarea programelor
multianuale prioritare de mediu şi gospodărire a apelor sunt propuse în sumă de 2.345,6 mii lei,
subvenţii de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susţinerii derulării proiectelor finanţate
din FEN postaderare în sumă de 8.448,4 mii lei, finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap sunt propuse în sumă de 33.452,0 mii lei, subvenţiile din bugetul de stat pentru finanţarea
unităţilor de asistenţă medico-socială sunt propuse în sumă de 209,3 mii lei şi sume FEN postaderare
în contul plăţilor efectuate sunt propuse în sumă de 46.038,9 mii lei.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale o constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în suma de
235.833,2 mii lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 61.226,2 mii lei, bunurile şi
serviciile în sumă de 37.364,1 mii lei, dobânzi în sumă de 1.771,0 mii lei, fond de rezervă bugetară la
dispoziţia autorităţilor locale în sumă de 825,2 mii lei, transferuri între unităţi ale administraţiei
publice în sumă de 25.002,2 mii lei, alte transferuri în sumă de 1.129,1 mii lei, proiecte cu finanţare
din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în sumă de 51.527,1 mii lei, asistenţa socială în
sumă de 44.317,9 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 3.756,6 mii lei, cheltuielile de capital în sumă de
9.782,4 mii lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în sumă de -868,6 mii
lei.
Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la „autorităţi
publice şi acţiuni externe” fonduri în sumă de 8.863,9 mii lei, din care 5.209,5 mii lei la cheltuieli de
personal, 2.326,6 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 879,1 mii lei la alte transferuri, 645,5 mii lei
la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare şi -196,8 mii lei la plăţi
efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Tot la acest capitol avem în vedere plata cotizaţiilor la diverse organisme interne la care
suntem membri în sumă de 847,2 mii lei şi cotizaţia la Adunarea Regiunilor Europei în sumă de 16,7
mii lei.
La capitolul „alte servicii publice generale” de unde se finanţează Serviciul public judeţean de
evidenţă a persoanei Vaslui, am propus alocarea sumei de 1.537,8 mii lei, din care, 712,6 mii lei
pentru instituţia menţionată şi 825,2 mii lei la rezerva bugetară.
În conformitate cu actele normative în vigoare, această instituţie va realiza şi venituri proprii,
sume care vor fi cuprinse în bugetul instituţiilor publice şi activităţile finanţate integral sau parţial din
venituri proprii.
La capitolul „apărare” de unde se finanţează Centrul Militar al judeţului Vaslui şi Oficiul de
mobilizare a economiei şi pregătire a teritoriului pentru apărare Vaslui, am propus suma de 143,8 mii
lei, din care 133,8 mii lei pentru Centrul Militar şi 10,0 mii lei pentru a doua instituţie.
La capitolul „ordine publică şi siguranţa naţională”, de unde se finanţează, în principal
Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui, am propus alocarea sumei de 3.339,9 mii lei, din care
207,0 mii lei la bunuri şi servicii, 3.152,7 mii lei la transferuri către instituţii publice, 3,5 mii lei la
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asistenţa socială, 45,2 mii lei la cheltuieli de capital şi -68,5 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi
şi recuperate în anul curent.
Cu suma de 3.152,7 mii lei avem în vedere achiziţionarea de echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat, proiect cu o valoare estimată de 15,0 milioane euro
ce se implementează în regiunea N-E.
La capitolul „învăţământ” am propus alocarea sumei de 23.381,8 mii lei, din care 10.259,4 mii
lei la cheltuieli de personal, 1.865,8 mii lei la bunuri şi servicii, 5,0 mii lei la transferuri între unităţi
ale administraţiei publice, 11.192,4 mii lei la asistenţă socială, 106,6 mii lei la cheltuieli de capital şi 47,4 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Cu suma de 11.025,6 mii lei se va finanţa programul guvernamental „corn şi lapte”, program
de care beneficiază un număr de 58.243 elevi din clasele I-VIII din învăţământul de stat şi privat,
precum şi copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, beneficiari ce
îşi desfăşoară activitatea într-un număr de 847 şcoli şi grădiniţe.
Repartizarea fondurilor pe şcoli şi alte instituţii, se prezintă astfel: Centrul şcolar de educaţie
incluzivă „Aurora” Vaslui, suma de 4.402,6 mii lei, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C.
Pufan” Vaslui, suma de 2.893,9 mii lei, Şcoala de arte şi meserii „Sf. Ecaterina” Huşi, suma de
2.309,1 mii lei, Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti, suma 2.233,1 mii lei, Centrul
judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui, suma de 512,6 mii lei şi Inspectoratul Şcolar al
judeţului Vaslui suma de 5,0 mii lei.
Suma de 106,6 mii lei la cheltuieli de capital priveşte finanţarea finalizării sălii de sport de la
Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C. Pufan” Vaslui (30,0 mii lei), achiziţionarea unei centrale
termice pe gaz, a două programe informatice de contabilitate şi antivirus, precum şi reparaţia capitală
a unui canal termic la Şcoala de arte şi meserii „Sf. Ecaterina” Huşi.
La capitolul „sănătate” am propus alocarea sumei de 3.054,7 mii lei, pentru finanţarea
proiectului de „Consolidare Corpul C” la Spitalul de urgenţă Vaslui (2.000,0 mii lei), întocmirea
documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
judeţean Vaslui” (650,0 mii lei), finanţarea cheltuielilor de personal, a medicamentelor şi materialelor
sanitare la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti (209,3 mii lei) şi asigurarea
finanţării naţionale şi a UE la proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de
urgenţă Vaslui” (154,0 mii lei).
La capitolul „cultură, recreere şi religie”, cu suma de 10.666,4 mii lei avem în vedere
finanţarea unei palete largi de instituţii, acţiuni şi activităţi. Din total, suma de 1.546,7 mii lei este
propusă la cheltuielile de personal, 1.434,0 mii lei la bunuri şi servicii, 3.983,5 mii lei la transferuri
între unităţi ale administraţiei publice, 3.756,6 mii lei la alte cheltuieli, 37,0 mii lei la cheltuieli de
capital şi -91,4 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Propunerea de repartizare a fondurilor pe instituţii şi activităţi în principal este următoarea:
- mii lei- Biblioteca judeţeană „N.M.Spătaru”
- Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui
- Muzeul „Ştefan cel Mare” Vaslui
- Muzeul „V.Pârvan” Bîrlad
- Teatrul „V.I.Popa” Bîrlad
- Statuia ecvestră de la „Podul Înalt”
- Finanţarea organizaţiilor nonguvernamentale
- Contribuţii la salarizarea personalului neclerical

1.559,2
470,1
1.127,8
1.239,2
1.616,5
65,0
450,0
2.956,6

La finanţarea organizaţiilor neguvernamentale avem în vedere alocarea sumei de 150,0 mii lei
la sport şi 300,0 mii lei la cultură.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” am propus alocarea sumei de 105.941,7 mii lei, din
care, Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui suma de 104.110,0 mii lei,
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti suma de 826,6 mii lei, suma de 53,9 mii lei Centrului de
asistenţă medico-socială Ghermăneşti, 100,0 mii lei pentru finanţarea Centrului de zi Negreşti, şi
699,3 mii lei pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti.
În cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, suma de
104.110,0 mii lei este propusă pentru a finanţa următoarele sectoare:
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-

pentru asistenţa acordată persoanelor în vârstă, suma de 2.725,3 mii lei;
pentru asistenţa socială în caz de boli şi invalidităţi, suma de 47.556,1 mii lei;
pentru asistenţa socială pentru familie şi copii, suma de 38.635,9 mii lei;
pentru alte cheltuieli în domeniul asigurărilor şi asistenţei sociale, suma de 15.192,7 mii lei.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui are în vedere implementarea
a 4 proiecte, din care două cu finanţare după procedura postaderare şi două cu finanţarea unor
autorităţi naţionale, ce au obţinut împrumuturi externe de la BERD.
Un prim proiect, ce se finanţează din Fondul European de Dezvoltare Regională are titulatura
de „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice cu handicap Bârlad”, pentru care
finanţarea UE este în sumă de 574,0 mii lei, iar cofinanţarea noastră este în sumă de 237,5 mii lei.
Al doilea proiect ce face parte din categoria celor cu finanţare postaderare are denumirea,
„Consiliul local – responsabilitate şi profesionalism” se finanţează din Fondul Social European cu o
valoare totală pentru anul 2010, de 407,9 mii lei, din care finanţare UE în sumă de 346,7 mii lei şi
cofinanţare naţională în sumă de 61,2 mii lei.
Al treilea proiect ce va fi implementat de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui are denumirea de „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, cu o
valoare totală pentru anul 2010 de 757,4 mii lei. Contribuţia noastră va fi de 26,0 mii lei, iar
cofinanţarea de 731,4 mii lei va fi susţinută de Autoritatea naţională pentru protecţia familiei şi a
drepturilor copilului.
Al patrulea proiect priveşte „Restructurarea CRRCH Huşi”, cu o valoare totală de 8.184,0 mii
lei, din care contribuţia noastră se situează la nivelul sumei de 4.110,0 mii lei, iar restul cofinanţării
de 4.074,0 mii lei va fi susţinută de Autoritatea naţională pentru persoanele cu handicap.
„Restructurarea CRRCH Huşi” propune construirea a mai multor centre/locuinţe, în 3 locaţii
diferite şi anume: Vutcani, Dumeşti şi Muntenii de Sus.
La capitolul „locuinţe, servicii si dezvoltare publică”, am propus alocarea sumei de 85,0 mii
lei. Această sumă este propusă pentru plata dobânzii aferentă împrumutului la modernizarea şi
refuncţionalizarea Blocului G1 din Bârlad (35,0 mii lei), precum şi plata cotizaţiei la Asociaţia de
dezvoltare intercomunitară (50,0 mii lei).
La capitolul de cheltuieli „Protecţia mediului” am propus alocarea sumei de 3.358,1 mii lei. În
anul 2010 nivelul dobânzii pe care trebuie s-o plătim la împrumutul efectuat pentru finanţarea
obiectivului de investiţie „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a
staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti” se situează
la nivelul sumei de 310,7 mii lei.
În cadrul acestui capitol avem în vedere şi finanţarea unui număr de 4 proiecte ce au ca scop,
împădurirea terenurilor agricole degradate în 4 locaţii şi anume: comunele Codăeşti, Fălciu, Rebricea
şi Ştefan cel Mare. Valoarea totală a proiectului este în sumă de 2.687,4 mii lei.
Cea mai mare parte a sumei va fi susţinută de bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu
(2.644,3 mii lei).
La capitolul „transporturi”, am propus alocarea sumei de 65.814,4 mii lei, din care 10.230,0
mii lei la bunuri si servicii – întreţinerea periodică a unor tronsoane de drumuri judeţene, 1.425,2 mii
lei la dobânzi la împrumutul ce se derulează în anul curent şi 13.053,4 mii lei pentru cofinanţarea la
„Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean 248 Iaşi-Vaslui”.
După cum bine se cunoaşte, în acest an Consiliul judeţean Vaslui implementează proiectul
„Reabilitarea şi modernizarea drum judeţean DJ 244B Creţeşti de Sus - Murgeni, km 0+000 – km
55+780” pentru care în bugetul local am prevăzut o finanţare în sumă de 39.712,7 mii lei, din care
finanţare UE este de 30.930,8 mii lei, iar finanţarea naţională este în sumă de 8.781,9 mii lei.
Cheltuielile de capital în sumă de 1.570,0 mii lei privesc reabilitarea şi modernizarea a unui nr.
de 8 tronsoane drumuri judeţene, întocmirea documentaţiilor tehnico-economice pentru un nr. de 5
drumuri judeţene, reparaţia capitală a podului din beton armat de pe DJ 244I în localitatea Sărăţeni şi
pentru ultima decontare în sumă de 38,9 mii lei la obiectivul de investiţie „Stabilizare versanţi DJ 284:
Ghermăneşti, Pîhneşti, Duda Epureni – Huşi, comuna Arsura” care s-a finalizat la finele anului
anterior.
În cadrul capitolului „alte acţiuni economice” avem în vedere finanţarea proiectului
„Reabilitarea Centrului cultural-istoric al Municipiului Bârlad” cu suma de 9.645,6 mii lei. Din
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această sumă, UE va asigura fonduri în sumă de 6.236,8 mii lei, iar finanţarea naţională se va situa la
nivelul sumei de 3.408,8 mii lei.
Despre sumele repartizate pe diverse instituţii şi servicii publice sau acţiuni, se poate discuta
mult, însă important este faptul că, veniturile sunt cu mult sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a întregii activităţi din domeniul administraţiei publice locale. Aceasta situaţie impune ca
fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă, astfel încât
insuficienţa acestora să fie resimţită, de noi toţi, cât mai puţin.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, în forma în care vă
este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.23/2010
privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2010
având în vedere prevederile art.1, alin.(2), lit.”c” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2010, se stabileşte la venituri în sumă de 14.312,1 mii lei şi la cheltuieli în sumă de
14.312,1 mii lei.
Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea
cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.2.- Veniturile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii, pe anul 2010, au următoarea structură:
-mii leiVENITURI TOTALE:
14.312,1
din care:
- venituri din prestări servicii
202,9
- contribuţii de întreţinere a persoanelor asistate
1.080,0
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
2,5
- alte venituri
11,0
- donaţii şi sponsorizări
18,0
- subvenţii pentru instituţiile publice
6.485,1
- subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
2.000,0
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea camerei agricole
1.100,0
- sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
3.412,6
Art.3.- În structura economică, cheltuielile bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, se repartizează astfel:
-mii leiCHELTUIELI TOTALE:
14.312,1
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din care:
- cheltuieli de personal
5.334,9
- bunuri şi servicii
3.046,4
- proiecte cu finanţare din fonduri externe neramb. (FEN) postaderare
3.412,6
- alte cheltuieli
30,0
- cheltuieli de capital
2.602,1
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-113,9
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
modif. lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi serv precum
şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prev. legale şi în cadrul limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „alte servicii publice generale”, se stabilesc în sumă de
733,0 mii lei, din care 624,2 mii lei la cheltuieli de personal şi 108,8 mii lei la cheltuieli pentru bunuri
şi servicii, în totalitate pentru Serviciul public judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul bugetar ”sănătate” se stabilesc în sumă de 2.209,3 mii lei, din
care 185,3 mii lei la cheltuieli de personal, 24,0 mii lei la bunuri şi servicii şi 2.000,0 mii lei la
cheltuieli de capital.
Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti se stabileşte suma de 108,6 mii lei, pentru
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti se stabileşte suma de 100,7 mii lei, iar pentru Spitalul de
urgenţă Vaslui se stabileşte suma de 2.000,0 mii lei.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se stabilesc în sumă de 4.143,5
mii lei, din care: 2.807,3 mii lei la cheltuieli de personal, 1.034,5 mii lei la bunuri şi servicii, 30,0 mii
lei la alte cheltuieli şi 271,7 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Muzeul ”Ştefan cel Mare” din Vaslui se stabileşte suma de 1.152,8 mii lei, pentru
Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad se stabileşte suma de 1.299,2 mii lei şi pentru Teatrul „V.I.Popa” din
Bârlad se stabileşte suma de 1.691,5 mii lei.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, se stabilesc în sumă de 6.101,4
mii lei, din care 1.080,3 mii lei la cheltuieli de personal, 1.677,4 mii lei la bunuri şi servicii, 3.412,6
mii lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 45,0 mii lei la
cheltuieli de capital şi -113,9 mii lei la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent.
Pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se stabileşte suma
de 800,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti se stabileşte suma de 4.388,2 mii
lei, pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti se stabileşte suma de 859,3 mii lei şi pentru
Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti se stabileşte suma de 53,9 mii lei.
Art.9. – Cheltuielile la capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” se
stabilesc în sumă de 1.125,0 mii lei, din care 637,9 mii lei la cheltuieli de personal, 201,8 mii lei la
cheltuieli cu bunuri şi servicii şi 285,3 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.10.- Detalierea bugetului Serviciului public judeţean de evidenţă a persoanei Vaslui, este
redată în anexele nr. 4-4b.
Art.11.- Detalierea bugetului Spitalului de urgenţă Vaslui se prezintă în anexa nr. 5.
Art.12.- Bugetele detaliate ale Muzeului „Ştefan cel Mare” din Vaslui, a Muzeului „V.Pârvan”
din Bârlad şi a Teatrului „V.I.Popa” din Bârlad, sunt redate în anexele nr. 8-10b.
Art.13.- Detalierea bugetelor Direcţiei generale de asis. soc. şi protecţia copilului Vs., Cent. de
asis. medico-soc. Băceşti, Codăeşti şi Ghermăneşti sunt redate în anexele nr. 6, 7 şi 11-14.
Art.14. – Detalierea bugetului Camerei agricole judeţene Vaslui, se prezintă în anexa nr.15.
Art.15.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 16 şi 16a.
Art.16.- Anexele nr. 1-16a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
SINTEZA
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010

SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l. VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
33.10.08 Venituri din prestări servicii
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
36.10 Diverse venituri
36.10.50 Alte venituri
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
IV.
SUBVENŢII
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
45.10.01.03 Prefinanţare
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

U.M.=lei
SUMA
14.312.107
1.314.400
1.314.400
1.314.400
1.282.850
202.850
1.080.000
2.550
2.550
11.000
11.000
18.000
18.000
9.585.083
9.585.083
6.485.083
2.000.000
1.100.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
14.312.107
8.411.305
5.334.869
3.046.436
3.412.624
30.000
30.000
2.602.075
2.602.075
2.316.700
285.375
-113.897
-113.897

ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
14.312.107
01. CHELTUIELI CURENTE
8.411.305
10. Cheltuieli de personal
5.334.869
20. Bunuri şi servicii
3.046.436
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
3.412.624
59. Alte cheltuieli
30.000
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
30.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
2.602.075
71. Active nefinanciare
2.602.075
71.01 Active fixe
2.316.700
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
285.375
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84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
67.10 CULTURĂ , RECREERE ŞI RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Material de laborator
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţa şi expertiză
20.13 Pregătire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli

-113.897
-113.897
733.000
733.000
624.200
484.000
140.200
105.400
2.700
26.600
850
4.650
108.800
90.400
5.500
1.300
1.600
10.000
2.209.254
209.254
185.254
143.661
41.593
31.107
791
7.977
480
1.238
24.000
24.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4.143.500
3.871.800
2.807.300
2.203.000
604.300
455.700
11.050
114.050
4.750
18.750
1.034.500
757.000
55.000
31.500
32.000
3.000
7.500
5.000
8.000
200
135.300
30.000
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59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

30.000
271.700
271.700
271.700
200.000
60.000
11.700
6.101.353
2.757.626
1.080.240
857.750
222.490
167.450
4.100
41.950
1.940
7.050
1.677.386
438.630
73.000
992.000
12.000
24.000
21.000
3.700
1.056
5.500
3.000
103.500
3.412.624
3.412.624
922.146
2.490.478
45.000
45.000
45.000
45.000
-113.897
-113.897
1.125.000
839.625
637.875
498.700
139.175
103.315
2.485
25.830
745
6.800
201.750
162.750
5.000
10.000
24.000
285.375
285.375
285.375
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ANEXA Nr. 3
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2010
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE
14.312.107
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
733.000
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
733.000
66.10 SĂNĂTATE
2.209.254
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
108.604
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
100.650
-Spitalul de urgenţă Vaslui
2.000.000
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
4.143.500
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
1.152.800
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
1.299.200
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
1.691.500
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
6.101.353
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
4.388.213
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
859.250
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti
53.890
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
800.000
83.10 AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE
1.125.000
-Camera Agricolă Vaslui
1.125.000
ANEXA Nr. 4
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2010
Centralizator
CAP 54.10 Alte servicii publice generale
SPECIFICAŢIE

U.M.=lei
SUMA

TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărti, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

733.000
712.600
17.850
2.550
733.000
733.000
624.200
484.000
140.200
105.400
2.700
26.600
850
4.650
108.800
90.400
5.500
1.300
1.600
10.000
ANEXA Nr. 4a
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
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CAP 54.10 Alte servicii publice generale

U.M.=lei

SPECIFICAŢIE

SUMA

TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

712.600
712.600
712.600
712.600
624.200
484.000
140.200
105.400
2.700
26.600
850
4.650
88.400
70.000
5.500
1.300
1.600
10.000
ANEXA Nr. 4b
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanei Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 54.10 Alte servicii publice generale
SPECIFICAŢIE

U.M.=lei
SUMA

TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii

20.400
17.850
2.550
20.400
20.400
20.400
20.400

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Spitalului de urgenţă judeţean Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
SUMA
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
TOTAL CHELTUIELI
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
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SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

SUMA
108.604
108.604
108.604
108.604
98.604
75.950
22.654
17.048
413
4.162
293
738
10.000
10.000

ANEXA Nr.7
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
CAP 66.10 Sănătate
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

U.M.= lei
SUMA
100.650
100.650
100.650
100.650
86.650
67.711
18.939
14.059
378
3.815
187
500
14.000
14.000

ANEXA Nr.8
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Centralizator
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale

U.M. = lei
SUMA
1.152.800
1.127.800
25.000
1.152.800
1.147.800
865.800
680.300
185.500
140.100
3.400
35.100
1.100
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10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.09 Material de laborator
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

5.800
252.000
150.000
50.000
4.000
11.000
3.000
2.000
2.000
30.000
30.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
ANEXA Nr.8a
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 Material de laborator
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

U.M. = lei
SUMA
1.127.800
1.127.800
1.127.800
1.122.800
860.800
675.300
185.500
140.100
3.400
35.100
1.100
5.800
232.000
150.000
50.000
4.000
1.000
3.000
2.000
2.000
20.000
30.000
30.000
5.000
5.000
5.000
5.000
ANEXA Nr.8b
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Muzeului judeţean "Ştefan cel Mare" Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICATIE

U.M. = lei
SUMA
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TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
20. Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli

25.000
25.000
25.000
25.000
5.000
5.000
20.000
10.000
10.000
ANEXA Nr.9
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2010
Centralizator
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asig. sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregatire profesională
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică, alte active corporale

U.M.= lei
SUMA
1.299.200
1.239.200
60.000
1.299.200
1.239.200
723.000
567.100
155.900
117.800
2.850
29.500
900
4.850
516.200
440.000
5.000
10.000
1.000
3.000
5.000
2.000
200
50.000
60.000
60.000
60.000
60.000
ANEXA Nr. 9a
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" din Bârlad pe anul 2010
Subvenţii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat

U.M.= lei
SUMA
1.239.200
1.239.200
1.239.200
1.239.200
723.000
567.100
155.900
117.800
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10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
2.850
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
29.500
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
900
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
4.850
20. Bunuri şi servicii
516.200
20.01 Bunuri şi servicii
440.000
20.02 Reparaţii curente
5.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
10.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
1.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
3.000
20.12 Consultanţă şi expertiză
5.000
20.13 Pregătire profesională
2.000
20.14 Protecţia muncii
200
20.30 Alte cheltuieli
50.000
ANEXA Nr. 9b
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Muzeului "Vasile Pârvan" Bârlad pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL VENITURI
60.000
33.10.08 Venituri din prestari servicii
60.000
TOTAL CHELTUIELI
60.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
60.000
71. Active nefinanciare
60.000
71.01 Active fixe
60.000
71.01.03 Mobilier, aparatura birotica, alte active corporale
60.000
ANEXA Nr.10
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2010
Centralizator
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Venituri pentru instituţiile publice
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

U.M.= lei
SUMA
1.691.500
1.616.500
75.000
1.691.500
1.484.800
1.218.500
955.600
262.900
197.800
4.800
49.450
2.750
8.100
266.300
167.000
17.500
20.000
2.500
4.000
55.300
206.700
206.700
206.700
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71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe

200.000
6.700
ANEXA Nr.10a
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2010
Subvenţii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe

U.M.= lei
SUMA
1.616.500
1.616.500
1.616.500
1.409.800
1.218.500
955.600
262.900
197.800
4.800
49.450
2.750
8.100
191.300
140.000
16.000
5.000
30.300
206.700
206.700
206.700
200.000
6.700
ANEXA Nr.10b
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Teatrului "V.I.Popa " Bârlad pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 67.10 Cultură, recreere şi religie
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli

U.M.= lei
SUMA
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
27.000
1.500
15.000
2.500
4.000
25.000

ANEXA Nr. 11
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Centralizator
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice

U.M.= lei
SUMA
4.388.213
826.589
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33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
36.10.50 Alte venituri
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
45.10.01.03 Prefinanţare
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

120.000
11.000
18.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
4.388.213
1.069.486
600.600
473.200
127.400
95.950
2.350
24.000
1.100
4.000
468.886
197.630
11.000
104.000
12.000
24.000
7.000
3.700
1.056
5.500
103.000
3.412.624
922.146
2.490.478
-93.897
-93.897
ANEXA Nr.11 a
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Subvenţii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.12 Consultanţă şi expertiză

U.M.= lei
SUMA
826.589
826.589
826.589
920.486
589.600
462.200
127.400
95.950
2.350
24.000
1.100
4.000
330.886
139.030
5.000
80.000
20.000
3.000
1.300
1.056

61

20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

1.500
80.000
-93.897
-93.897
ANEXA Nr.11b
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
36.10.50 Alte venituri
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
45.10.01.03 Prefinanţare
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări
20.11 Cărţi şi publicaţii
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene

U.M.= lei
SUMA
3.561.624
120.000
11.000
18.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
3.561.624
149.000
11.000
11.000
138.000
58.600
6.000
24.000
12.000
4.000
4.000
2.400
4.000
23.000
3.412.624
922.146
2.490.478

ANEXA Nr.12
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico - socială Codăeşti pe anul 2010
Centralizator
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente

U.M.= lei
SUMA
859.250
699.250
160.000
859.250
834.250
434.250
349.050
85.200
64.100
1.550
16.100
750
2.700
400.000
236.000
60.000
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20.03 Hrana
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.14 Protecţia muncii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

88.000
13.000
3.000
45.000
45.000
45.000
45.000
-20.000
-20.000
ANEXA Nr.12a
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2010
Subvenţii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subventii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport

U.M.= lei
SUMA
699.250
699.250
699.250
654.250
394.250
309.050
85.200
64.100
1.550
16.100
750
2.700
260.000
150.000
60.000
45.000
5.000
45.000
45.000
45.000
45.000
ANEXA Nr.12 b
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICATIE
TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.03 Hrana
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.14 Protecţia muncii
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

U.M.= lei
SUMA
160.000
160.000
160.000
160.000
40.000
40.000
140.000
86.000
43.000
8.000
3.000
-20.000
-20.000
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ANEXA Nr.13
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Ghermăneşti pe anul 2010
Subvenţii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli

U.M.=lei
SUMA
53.890
53.890
53.890
53.890
45.390
35.500
9.890
7.400
200
1.850
90
350
8.500
5.000
2.000
1.000
500

ANEXA Nr.14
la Hotărârea nr.23/26 martie 2010
BUGETUL
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru anul 2010
Venituri proprii
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
SPECIFICAŢIE

U.M.= lei
SUMA

TOTAL VENITURI
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.03 Hrana

800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
ANEXA Nr.15
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Camerei Agricole Vaslui pe anul 2010
Centralizator
CAP 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01 CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj

U.M.=lei
SUMA
1.125.000
1.100.000
25.000
1.125.000
839.625
637.875
498.700
139.175
103.315
2.485
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10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

25.830
745
6.800
201.750
162.750
5.000
10.000
24.000
285.375
285.375
285.375
ANEXA Nr.15a
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Camerei Agricole Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
CAP 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
SPECIFICAŢIE

U.M.=lei
SUMA

TOTAL VENITURI
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

1.100.000
1.100.000
1.100.000
814.625
637.875
498.700
139.175
103.315
2.485
25.830
745
6.800
176.750
137.750
5.000
10.000
24.000
285.375
285.375
285.375
ANEXA Nr.15b
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010

BUGETUL
Camerei Agricole Vaslui pe anul 2010
Venituri proprii
CAP 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
33.10.08 Venituri din prestări servicii
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii

U.M.=lei
SUMA
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000

ANEXA Nr.16
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
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U.M.= lei
Nr.crt.

Denumirea obiectivelor de investiţii

1 TOTAL CHELTUIELI
2 A. Investiţii în continuare
3 C. Alte cheltuieli de investiţii
4 66.10 SĂNĂTATE
5
-Spitalul de urgenţă Vaslui
6 A. Investiţii în continuare
7
- Consolidare Spital Judeţean (Corp C) Municipiul Vaslui
8 67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
9
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
10 C. Alte cheltuieli de investiţii
11 -Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
12 C. Alte cheltuieli de investiţii
13 -Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
14 C. Alte cheltuieli de investiţii
15 68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
16 -Centrul medico-social Codăeşti
17 C. Alte cheltuieli de investiţii

SUMA
2.316.700
2.000.000
316.700
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
271.700
5.000
5.000
60.000
60.000
206.700
206.700
45.000
45.000
45.000

ANEXA Nr.16a
la Hotarârea nr.23/26 martie 2010
LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
U.M=lei
Nr. Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Preţ
U.M. Cantitate
Valoare
crt.
investiţii
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x
316.700
2
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
x
x
x
271.700
3 -Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
x
x
x
5.000
lei
x
x
5.000
4 - program informatic privind legislaţia - legis
5 -Muzeul "V.Pârvan"Bârlad
x
x
x
60.000
-trecerea monitorizării sistemelor de alarmare de pe linie
lei
x
x
50.000
6
telefonică pe sistem Wireless
-extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la planetariu lei
x
x
10.000
7
8 -Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
x
x
x
206.700
lei
x
x
1.700
9 -program informatic - antivirus
buc
1
2.500
2.500
10 - calculator
lei
x
x
2.500
11 - program contabilitate
buc
1
200.000 200.000
12 - achiziţionare un autocar
13
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
x
x
x
45.000
14 -Centrul medico-social Codăeşti
x
x
x
45.000
buc
1
33.600 33.600
15 -maşină spălat automată model Sx
buc
1
11.400 11.400
16 - maşină gătit 6 plite

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
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cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010.
La întocmirea proiectului Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2010, am avut în vedere respectarea actelor normative în vigoare
privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor materiale şi a surselor de finanţare pentru
funcţionarea instituţiilor social-culturale şi a serviciului public comunitar jud. de evidenţă a pers.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2010 a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului judeţean
Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi cetăţenii
interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii.
Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii
implicaţi necesarul fiecărei instituţii şi serviciu public, cu scopul de a acoperi într-un procent cât mai
mare cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii, cofinanţarea la proiecte şi a celor de
capital. Prin această măsură am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până la finele
anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate.
În sinteză, proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2010, cuprinde la venituri suma de 13.187,1 mii lei, din care 1.289,4 mii
lei venituri nefiscale, 8.485,1 mii lei la subvenţii de la alte administraţii şi 3.412,6 mii lei sume FEN
postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări.
În structură veniturile nefiscale cuprind următoarele:
-mii lei-venituri din prestări servicii
177,8
- contribuţii de întreţinerea persoanelor asistate
1.080,0
- venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit dispoziţiilor legale
2,6
- alte venituri
11,0
- donaţii şi sponsorizări
18,0
Subvenţiile de la alte administraţii se compun din :
- subvenţii pentru instituţiile publice
6.485,1
- subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
2.000,0
La realizarea veniturilor proprii ale acestui buget, instituţiile de sub autoritatea Consiliului
judeţean Vaslui şi-au propus să realizeze următoarele încasări:
-mii lei- Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui
25,0
- Muzeul “V.Pârvan” din Bârlad
60,0
- Teatrul “V.I.Popa” din Bârlad
75,0
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
120,0
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
160,0
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
800,0
- Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor Vaslui
20,4
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale o constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale egale cu veniturile totale, în sumă de
13.187,1 mii lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 4.697,0 mii lei, bunurile şi serviciile
în sumă de 2.844,7 mii lei, finanţare proiecte din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare în
sumă de 3.412,6 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 30,0 mii lei, cheltuielile de capital în sumă de
2.316,7 mii lei şi plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent -113,9 mii lei.
Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la „alte servicii
publice generale”, suma de 733,0 mii lei, în totalitate la Serviciul public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor Vaslui.
În cadrul capitolului, pentru cheltuieli de personal am repartizat suma de 624,2 mii lei şi
pentru achiziţia de bunuri şi servicii suma de 108,8 mii lei.
La capitolul „sănătate” am propus repartizarea sumei de 2.209,3 mii lei.
La cheltuieli de personal am propus suma de 185,3 mii lei pentru finanţarea pe trim. I a.c. a
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personalului medical de la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, la bunuri şi
servicii suma de 24,0 mii lei pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare la cele două
instituţii de asistenţă medico-socială şi la cheltuieli de capital avem în vedere alocarea sumei de
2.000,0 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui la obiectivul
„Consolidare Spital judeţean (corpul C) Municipiul Vaslui”.
Valoarea totală a investiţiei, ce priveşte consolidarea corpului C, este de 5.432,0 mii lei, cu o
finanţare de la Banca mondială în sumă de 2.215,8 mii lei şi cofinanţarea noastră de 3.216,2 mii lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus repartizarea sumei de 4.143,5 mii lei, din
care 2.807,3 mii lei la cheltuieli de personal, 1.034,5 mii lei la bunuri şi servicii, 30,0 mii lei la alte
cheltuieli şi 271,7 mii lei la cheltuieli de capital.
De asemenea la acest capitol am propus ca instituţiile publice să fie subvenţionate cu
următoarele sume:
– mii lei –
- Muzeul “Ştefan cel Mare” din Vaslui
1.152,8
- Muzeul “V.Pârvan” din Bârlad
1.299,2
- Teatrul “V.I.Popa” din Bârlad
1.691,5
La cheltuielile de capital, Muzeul „V.Pârvan” din Bârlad are propusă suma de 60,0 mii lei
pentru trecerea monitorizării sistemelor de alarmare de pe linie telefonică pe sistem wireless (50,0 mii
lei) şi extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la Planetariu (10,0 mii lei).
Pentru Teatrul „V.I.Popa” din Bârlad am propus suma de 200,0 mii lei în vederea achiziţionării
unui autocar. Mijlocul de transport care se află în dotarea instituţiei este uzat atât fizic cât şi moral, nu
mai prezintă siguranţă pentru drumurile publice. Ultima dată s-au obţinut, cu mari eforturi,
documentele ce sunt necesare pentru ca autocarul să poată circula pe drumurile publice.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială”, am propus alocarea sumei de 6.101,4 mii lei, din
care, pentru Direcţia generală de asistenţă sociala şi protecţia copilului Vaslui, suma de 800,0 mii lei,
pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti suma de 4.388,2 mii lei, pentru Centrul de asistenţă
medico-socială Codăeşti suma de 859,2 mii lei şi pentru Centrul de asistenţă medico-socială
Ghermăneşti suma de 53,9 mii lei.
La nivelul capitolului „asigurări şi asistenţă socială”, cheltuielile de personal sunt propuse în
sumă de 1.080,2 mii lei, cheltuielile cu bunuri şi servicii în sumă de 1.677,4 mii lei, programe din
Fondul European de Dezv. Reg. în sumă de 3.412,6 mii lei, cheltuielile de capital în sumă de 45,0 mii
lei şi la plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent în sumă de -113,9 mii lei.
La cheltuielile de capital avem în vedere achiziţia de către Centrul de asistenţă medico-socială
Codăeşti a unei maşini de spălat industrială cu capacitatea de 21 kg în sumă de 33,6 mii lei şi a unei
maşini de gătit cu 6 plite, cu o valoare estimată de 11,4 mii lei.
La fel ca şi în ceilalţi ani, veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a activităţii acestor instituţii publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui. Această
situaţie impune ca fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă,
astfel încât insuficienţa acestora să fie resimţită cât mai puţin.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2010 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.24/2010
privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010
având în vedere prevederile art. 1, alin.(2), litera „e” din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
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publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul fondurilor externe nerambursabile, se stabileşte la venituri în sumă de 4.855,7
mii lei şi la cheltuieli în sumă de 4.855,7 mii lei.
Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile se prezintă în anexa nr. 2,
iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiarii de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.2.- Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010, cuprinde
„venituri din dobânzi” în sumă de 4,0 mii lei, alte venituri în sumă de 20,0 mii lei şi „donaţii din
străinătate” în sumă de 4.831,7 mii lei.
Art.3.- În structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe nerambursabile, se
stabilesc astfel:
-mii leiCHELTUIELI TOTALE:
4.855,7
din care:
-cheltuieli de personal
228,1
-bunuri şi servicii
649,8
-active nefinanciare
3.977,8
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se stabilesc în sumă de
50,4 mii lei, din care la cheltuieli de personal în sumă de 5,9 mii lei şi la bunuri şi servicii în sumă de
44,5 mii lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se stabilesc în sumă de 4.805,4
mii lei, din care 222,3 mii lei la cheltuieli de personal, 605,3 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii şi
3.977,8 mii lei la cheltuieli de capital.
Art.6.- Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct” se prezintă în anexa nr. 4.
Art.7.- Bugetele „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” şi „Restructurarea
CRRCH Huşi, se prezintă în anexele nr. 5-6.
Art.8.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 7 şi 7a.
Art.9.- Anexele nr. 1- 7a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr .24/26 martie 2010
SINTEZA
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l.
VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. Venituri din proprietate
31.08 Venituri din dobânzi
31.08.03 Alte venituri din dobânzi
C2. Vânzări de bunuri şi servicii
36.08 Diverse venituri

U.M. = lei
SUMA
4.855.757
24.000
24.000
4.000
4.000
4.000
20.000
20.000
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36.08.50 Alte venituri
IV. 43.08 SUBVENŢII
44.08 Donaţii din străinătate
44.08.01 Donaţii din străinătate
44.08.03 De la alte administraţii
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

20.000
4.831.757
4.831.757
50.400
4.781.357
4.855.757
877.948
228.148
649.800
3.977.809
3.977.809
3.977.809
ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010
U.M. = lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
4.855.757
01. CHELTUIELI CURENTE
877.948
10. Cheltuieli de personal
228.148
20. Bunuri şi servicii
649.800
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
3.977.809
71. Active nefinanciare
3.977.809
71.01 Active fixe
3.977.809
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
50.400
01. CHELTUIELI CURENTE
50.400
10. Cheltuieli de personal
5.880
10.01 Cheltuieli salariale în bani
4.608
10.03 Contribuţii
1.272
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
962
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
24
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
240
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
7
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
39
20.Bunuri şi servicii
44.520
20.01 Bunuri şi servicii
11.340
20.30 Alte cheltuieli
33.180
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
4.805.357
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
827.548
222.268
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
177.811
44.457
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
32.696
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
889
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
9.246
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale
414
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
1.212
605.280
20 .Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
86.405
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
362.694
136.080
20.13 Pregătire profesională
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20.30 Pregătire profesională
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

20.101
3.977.809
3.977.809
3.977.809
3.840.763
137.046

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe ordonatori de credite,
pe anul 2010
UM=lei
SUMA
4.855.757
50.400
50.400
4.805.357
4.805.357

SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
- Consiliul judeţean Vaslui
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui

ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
BUGETUL
privind Proiectul "Centrul de informare Europe Direct" pe anul 2010
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
- Consiliul Judeţean Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.30 Alte cheltuieli

U.M. = lei
SUMA
50.400
50.400
5.880
4.608
1.272
962
24
240
7
39
44.520
11.340
33.180

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
BUGETUL
privind proiectul "Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui"
pe anul 2010
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă
U.M. = lei
Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
SUMA
TOTAL CHELTUIELI
731.357
01. CHELTUIELI CURENTE
133.702
10. Cheltuieli de personal
9.652
10.01 Cheltuieli salariale în bani
7.735
10.03 Contribuţii
1.917
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.392
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10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

39
402
18
66
124.050
14.739
93.410
15.901
597.655
597.655
597.655
587.449
10.206

ANEXA Nr.6
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
BUGETUL
privind proiectul " Restructurarea CRRCH Husi"
pe anul 2010
cap. 68.08 Asigurări şi asistenţă socială
- Direcţia Generală şi Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui
SPECIFICAŢIE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20.Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

U.M. = lei
SUMA
4.074.000
693.846
212.616
170.076
42.540
31.304
850
8.844
396
1.146
481.230
71.666
269.284
136.080
4.200
3.380.154
3.380.154
3.380.154
3.253.314
126.840

ANEXA Nr.7
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2010
Nr.crt.
1
2
3
4
5
6

SPECIFICAŢIE
TOTAL din care:
B. Investitii noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
B. Investiţii noi

UM=lei
SUMA
3.977.809
3.840.763
137.046
3.977.809
3.977.809
3.840.763
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7
8
9
10
11
12
13

-Proiect "Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii" Vaslui, din care:
587.449
-construcţie adăpost de zi şi noapte pentru copii străzii Vaslui
587.449
-Proiect "Restructurarea CRRCH" Huşi, din care :
3.253.314
- construcţie Centrul de recuperare şi reabilitare Vutcani
1.817.208
constr. Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial pt. pers. adulte cu dizabit.Dumeşti 728.700
- construcţie Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial pt. pers. adulte cu dizabilităţi
707.406
Muntenii de Sus
C. Alte cheltuieli de investiţii
137.046
ANEXA Nr.7 a
la Hotărârea nr.24/26 martie 2010
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,
pe anul 2010

Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Nr.crt
investiţii
1 TOTAL CHELTUIELI
2 68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
3
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
4
-Proiect "Adăpost de zi şi noapte pt. copiii străzii" Vaslui, din care:
5
- calculator cu soft
6
- carucior suport vase inox
7
-Proiect "Restructurarea CRRCH" Huşi, din care:
8
- aragaz 6 ochiuri
9
- calandru
10
- calculator
11
- maşină de spălat industrială
12
- uscător industrial

UM

x
buc
buc
x
buc
buc
buc
buc
buc

UM=lei
Preţ
Cantitate
Valoare
unitar
x
x 137.046
x
x 137.046
x
x 137.046
x
x
10.206
2
4.200 8.400
1
1.806 1.806
x
x 126.840
2
2.520 5.040
1
21.000 21.000
4
4.200 16.800
1
42.000 42.000
2
21.000 42.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
privind adoptarea bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
fondurilor nerambursabile pe anul 2010.
Din start aş dori să menţionez că în cadrul acestui buget se regăsesc un număr de 3 proiecte,
din care unul este finanţat direct de UE, făcând parte din categoria proiectelor de preaderare şi două
proiecte se finanţează din fonduri de la alte administraţii, proiecte ce sunt implementate de Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
În sinteză, proiectul bugetului fondurilor nerambursabile pe anul 2010, cuprinde la venituri
suma de 4.855,7 mii lei şi aceeaşi sumă la cheltuieli.
Din total, cheltuielile de personal sunt în sumă de 228,1 mii lei, bunurile şi serviciile în sumă
de 649,8 mii lei şi cheltuielile de capital în sumă de 3.977,8 mii lei.
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” avem un singur proiect cu o finanţare
nerambursabilă în sumă de 50,4 mii lei. Suma de 50,4 mii lei priveşte proiectul „Centrul de informare
Europe Direct”, proiect ce are ca obiectiv principal informarea şi promovarea valorilor europene.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” fondurile atrase vor fi în sumă totală de 4.805,3 mii
lei pentru un număr de 2 proiecte, ce vor fi implementate de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Vaslui.
Suma de 4.805,3 mii lei va fi asigurată de două instituţii centrale ce au ca scop protecţia
familiei, a drepturilor copilului, a persoanelor cu handicap, astfel:
- Autoritatea naţională pentru protecţia persoanelor cu handicap, cu suma de 4.074,0 mii lei pentru
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proiectul „Restructurarea CRRCH Huşi”;
- Autoritatea naţională pentru protecţia familiei şi a drepturilor copilului, cu suma de 731,4 mii lei
pentru proiectul „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”.
În vederea restructurării CRRCH Huşi, avem în vedere construirea a trei centre/complexe, în
trei locaţii diferite şi anume:
- Centrul de recuperare şi reabilitare Vutcani ;
- Complex de două locuinţe protejate de tip familial pt persoanele adulte cu dizabilităţi Dumeşti;
- Complex de 2 locuinţe protejate de tip familial pt. pers. adulte cu dizabilităţi Muntenii de Sus.
Cofinanţarea noastră la cele două proiecte se regăseşte în bugetul local al judeţului Vaslui şi se
situează la nivelul sumei de 4.136,0 mii lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient în folosul cetăţenilor din jud. Vs. şi în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hot. în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.25/2010
pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008
privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată
prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile Hotărârilor Cons. jud. Vs nr. 65/2009, nr. 101/2009, nr.130/2009
şi nr.138/2009 de aprobare a indicatorilor tehnico-econ. în baza documentaţiilor tehnice elaborate;
având în vedere precizările Ministerului Finanţelor Publice privind utilizarea sumelor rezultate
din diferenţele de curs valutar transmise cu adresa nr. 505089/06.08.2009;
având în vedere prevederile OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi
completările ulterioare;
ţinând seama de prevederile Cap. IV din Legea nr. 273/2006 a finanţelor publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin (3), lit. „b” şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008
privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro modificată prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009, conform Anexei nr.1.
Art.2.- Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008
privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, modificată prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009, conform Anexei nr.2.
Art.3.- Anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind aprobarea
contractării unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro, modificată prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009, se înlocuieşte cu anexa nr. 3.
Art.4.- Anexele 1, 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA NR. 1
la Hotărârea nr.25 din 26 martie 2010
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE CE SE FINANTEAZA
DIN IMPRUMUT LA CARE SE MODIFICA VALOAREA INVESTI IEI, VALOAREA FINANTATA, TERMENUL DE PUNERE IN
FUNCTIE SAU ACTUL ADMINISTRATIV DE APROBARE A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI
I = Aprobat
II = Modificat
Nr.
crt.
0
1

2

3

4

5

6

Curs initial: 1 Euro = 3,35 lei
Curs actualizat: 1 Euro = 4,10 lei
Denumirea obiectivului de investitii

1
Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului de
canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din
Vaslui,Bîrlad, Huşi şi Negreşti
Reabilitare DJ 159:
Limită jud. Neamţ – Băceşti –
Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti –
Siliştea – Armăşoaia– Bleşca km 54+500-55+815,km 76+94586+035
Reabilitare DJ 243 A
Pogana (DJ 243) Crângu Nou –
Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia –
Satu Nou – Limita jud. Galaţi; km 20+840 – 22+740, km
31+370-33+570
Reabilitare DJ 243 E
DJ 243 B – Coroieşti;
km 0+000-6+380

Reabilitare DJ 244 E – DN 24 B (Huşi) – Tătărăni –
Boţeşti – DN 24 (Micleşti); km 0+000-27+750

Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni –
Măluşteni – DC 67; km 9+100 – 12+300

Val.totala
Nr.şi data actului
actualizatăa
de aprobare a
investitiei
indicatorilor
(mii lei)
tehnicoeconomici
2
3
Hotărârea
Guvernului
249.581,0
nr. 536 / 2006
I = HCJ Vaslui
nr.9/2008
I = 2.500,0
II = HCJ Vaslui
II= 6.304,0
nr.130/ 2009
Hotărârea
Consiliului
4.997,0
judeţean Vaslui
nr. 65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
7.979,0
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
67.085,0
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
3.801,0
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

Valoarea
finanţată din
imprumut
(mii lei)
4

27.972,5

3.460,0

3.286,0

6.310,0

I = 36.895,0
II = 19.929,0

Termen PIF

5
30.dec. 2011

2.000,0

31.dec.
2008

I =2.000,0
II=3.322,0

31.dec.
2010

I =1.200,0
II=4.300,0

31.dec.
2010

8.366,0

I = 3.000.0
II=5.122,0

31.dec.
2010

2.338,0

I = 2.100,0
II=2.364,0

31.dec.
2010
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7

8

9

10

Reabilitare DJ 245
DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti –
Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda –
Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2 F);
km 22+700-34+700
Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ –
Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu-MorăreniGhergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana (DJ 243);
km0+000-46+310
Reabilitare DJ 243 D
DJ 243 – Perieni; km 0+000-3+790

Reabilitare DJ 248 B

Limita jud. Iaşi – Negreşti (DN
15 D);
km 65+000-68+740

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
I = HCJ Vaslui
nr.9/2008
II=HCJ Vaslui
nr.138/ 2009
I = HCJ Vaslui
nr.9/2008
II=HCJ Vaslui
nr. 138/ 2009

I = 2.300,0
II=7.250,0

31.dec.
2010

18.923,0

7.250,0

9.540,0

7.236,0

I = 7.250,0
II =7.269,0

I = 31 dec.2009
II=31 dec.2010

4.420,0

3.750,0

1.200,0

I = 31 dec.2008
II=31.dec.2010

2.240,0

1.616,0

400,0

I = 31 dec.2008
II=31.dec.2009

ANEXA NR. 2
la Hotărârea nr.25 din 26 martie 2010
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE NOI CE SE FINANTEAZA
DIN IMPRUMUT
Curs initial:
1 Euro = 3,35 lei
Curs actualizat: 1 Euro = 4,10 lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivului de investitii

1

Reabilitare DJ 207H:DN2F(Vaslui)-Fabrica de caramidaChitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000-1+043, km2+500-4+200

2

Reabilitare DJ244M: DN24(Crasna)-Albest-Idrici de SusDJ244A (Idrici de Sus)km0+000-2+705

Nr.şi data actului
de aprobare a
indicatorilor
tehnicoeconomici
Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009
Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009

Val.totala
actualizatăa
investitiei
(mii lei)

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

Valoarea
finanţată din
imprumut
(mii lei)

Termen PIF

6.065,2

3.087,0

2.731,0

31.dec
2010

4.816,3

2.407,0

2.430,0

31.dec
2010
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3

Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009

Reabilitare DJ 159 E:
Gârceni(DJ159A) – Măline ti,
Km: 2+000 – 5+000
TOTAL

4.425,0

3.137,0

3.165,0

15.306,5

8.631,0

8.326,0

31 dec.
2010

ANEXA NR. 3
la Hotărârea nr. 25din 26 martie 2010
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE CE SE FINANTEAZA
DIN IMPRUMUT
Curs initial:
1 Euro = 3,35 lei
Curs actualizat: 1 Euro = 4,10 Lei
Nr.
crt.
0
1

2

3.

4

Denumirea obiectivului de investitii

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

Reabilitare DJ 159:
Limită jud. Neamţ – Băceşti –
Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova – Trohan – Pungeşti –
Siliştea – Armăşoaia– Bleşca km 54+500-55+815,km 76+94586+035
Reabilitare DJ 243:
Bîrlad (DN 24 ) – Pogana – Iana –
Vadurile – Iezer – Puieşti – Fîntînele – Rădeni – Dragomireşti
-DN 2F; km0+000-52+500

Nr.şi data actului
de aprobare a
indicatorilor
tehnicoeconomici
2
Hotărârea
Guvernului
nr. 536 / 2006
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr. 101/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.130/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

Val.totala
actualizatăa
investitiei
(mii lei)

Valoarea din
contract de
lucrări
(mii lei)

3

Valoarea
finanţată din
imprumut
(mii lei)

Termen PIF

4

5

249.581,0

27.972,5

19.929,0

30.dec. 2011

2.443,0

1.820,0

1.100,0

31.dec. 2009

2.000,0

31.dec.
2008

6.304,0

115.116,0

3.460,0

3.003,0

3.033,0

31.dec.
2011
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5

6

7

8

9

10

11

12

Reabilitare DJ 243 A
Pogana (DJ 243) Crângu Nou –
Ciocani – Iveşti – Pogoneşti – Tutova – Criveşti – Pochidia –
Satu Nou – Limita jud. Galaţi; km 20+840 – 22+740, km
31+370-33+570

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr. 65/ 2009

Reabilitare DJ 243 E
0+000-6+380

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

DJ 243 B – Coroieşti; km

Reabilitare DJ 244 C
Huşi (DN 24 B) – Pădureni –
Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie Cantemir – DJ 244 A
(Muşata);
km 0+000-33+070
Reabilitare DJ 244 E – DN 24 B (Huşi) – Tătărăni –
Boţeşti – DN 24 (Micleşti); km 0+000-27+750

Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni –
Măluşteni – DC 67; km 9+100 – 12+300

Reabilitare DJ 245
DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti –
Băcani – Vulpăşeni – Ghicani – Alexandru Vlahuţă – Buda –
Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2 F);
km 22+700-34+700
Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ –
Suceveni – Bogdana – Similişoara – Găvanu-MorăreniGhergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana (DJ 243);
km0+000-46+310

Reabilitare DJ 246
DJ 247 (Codăeşti) – Rediu
Galian – Tăcuta – Focşasca – Limita jud. Iaşi;
km 5+499-12+000

4.997,0

3.286,0

7.979,0

6.310,0

4.300,0

31.dec.
2010

31.dec.
2010

6.900,0

31.dec.
2009

8.366,0

5.122,0

31.dec.
2010

3.801,0

2.338,0

2.364,0

31.dec.
2010

18.923,0

7.250,0

7.250,0

31.dec.
2010

9.540,0

7.236,0

7.269,0

31.dec.
2010

7.333,0

2.296,0

2.000,0

31.dec.
2009

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

67.085,0

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.65/ 2009

3.322,0

54.087,0

11.000,0
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13

14

15

16

17

18.

19

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

Reabilitare DJ 248 B
15 D);
km 65+000-68+740

Limita jud. Iaşi – Negreşti (DN

Reabilitare DJ 207H:DN2F(Vaslui)-Fabrica de caramidaChitoc-Poiana Caprioarei,km 0+000-1+043, km2+500-4+200

Reabilitare DJ244M: DN24(Crasna)-Albest-Idrici de SusDJ244A (Idrici de Sus)km0+000-2+705

Reabilitare DJ 159 E:
Gârceni(DJ159A) – Măline ti,
Km: 2+000 – 5+000

TOTAL

Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.9/ 2008
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.138/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr.138/ 2009
Hotărârea
Consiliului
judeţean Vaslui
nr. 138/ 2009
Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009
Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009
Hotararea
Consiliului
Judetean Vaslui
nr.130/2009

5.276,0

3.942,0

1.000,0

31.dec.
2008

32.843,0

5.321,0

5.342,0

31.dec.
2009

4.420,0

3.750,0

1.200,0

31.dec.
2010

2.240,0

1.616,0

400,0

31.dec.
2009

6.065,2

3.087,0

2.731,0

31.dec
2010

4.816,3

2.407,0

2.430,0

31.dec
2010

4.425,0

3.137,0

3.165,0

607.274,5

107.597,5

80.857,0

31 dec.
2010

Notă: Toalul de 80.857,0 mii lei se compune din: valoarea în lei a sumelor trase = 33.269.887 lei, la care se adugă
valoarea în lei a sumelor de tras calculată la cursul de 4,1 lei pe un Euro = 47.587.388 lei
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CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea Consiliului
judetean Vaslui nr. 10/2008 privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000
000 Euro, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009
Pentru realizarea obiectivelor prevăzute în Strategia de dezvoltare a judeţului Vaslui pe
perioada 2007-2013, aprobată de Consiliul judeţean Vaslui, a fost necesară contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 Euro.
Valoarea împrumutului de 20 mil. Euro cu o maturitate de 20 ani şi o perioadă de graţie de 3
ani, precum şi obiectivele de investitii finanţate din împrumut au fost aprobate prin hotărârea nr.
10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui.
În conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu precizările Ministerului Finanţelor
Publice nr. 505089/06.08.2009, sumele rezultate din diferenţele favorabile de curs valutar pot fi
utilizate pentru finanţarea suplimentară a obiectivelor apobate sau a altor investiţii, fără a fi necesară
o nouă autorizare.
La data adoptării Hotărârii nr. 10/2008, valoarea în lei a finanţării rambursabile a fost calculată
la cursul de 3,35 lei pentru 1 Euro, suma totală fiind de 67.000.000 lei. Având în vedere cursul actual
de 4,1 lei pentru un Euro şi suma rămsă de tras din valoare totală a împrumutului de 11.606.680 Euro,
rezultă o diferenţă favorabilă în sumă de 13.857.000 lei, pe care propunem a se utiliza pentru
finanţarea obiectivelor aprobate, dar şi a altor obiective de investiţii care au indicatorii tehnicoeconomici aprobaţi prin hotărâri ale Consiliului judeţean, conform Anexei la proiectul de hotărâre
supus astăzi dezbaterii şi aprobării d-vs.
De asemenea, având în vedere dificultăţile majore create de Ministerul Mediului în alocarea
sumelor, în anii anteriori şi în acest an, pentru finanţarea Proiectului „Reabilitare sistem de alimentare
cu apa, a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi
Negreşti”, estimăm că în anul 2010, Consiliului judeţean Vaslui îi va fi suficientă suma de 3.684.065
Euro, din împrumut, pentru finanţarea cotei de 25% din valoarea lucrărilor ce se vor executa în acest
an la acest proiect, sumă la care adăugând pe cea cheltuită deja, rezultă alocarea totală pentru acest
obiectiv, în valoare de 4.860.732 Euro. Valoarea în lei se regăseşte în anexa nr.1 la proiectul de
hotărâre.
Ţinând cont că termenele de tragere din împrumut, conform contractului, expiră în luna martie
2011, rezultă că în acest an trebuie trasă aproape toată diferenţa dintre suma trasă până la această dată
şi valoarea totală a împrumutului(11.606.680 Euro).
În aceste condiţii, ne propunem, ca în anul 2010 să efectuăm trageri în sumă totală de
10.000.000 Euro. Deoarece pentru Proiectul „Reabilitare sistem de alimentare cu apa, a sistemului de
canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti” suntem în
imposibilitatea efectuării tragerilor până la nivelul sumelor prevăzute în Anexa la Hotărârea
Consiliului judeţean nr. 10/2008, cu modificarile ulterioare, din cauza nefinanţării de către Ministerul
Mediului a cotei de 75% din valoarea lucrărilor executate, propun diminuarea sumei din împrumut
alocate acestui proiect cu suma de 4.138.049 mii Euro, echivalent a 16.966.001 lei şi majorarea
alocărilor pentru reabilitarea drumurilor cu aceiaşi sumă.
Astfel, valoarea totală alocată pentru reabilitarea drumurilor judeţene, din împrumutul
contractat, este de 14.879.888 Euro, în lei fiind de 60.060.656, din care au fost cheltuiţi 6.957.273
Euro, urmând a se efectua trageri cu această destinaţie în sumă de 7.922.615 Euro, adică 32.482.722
lei, din care, în acest an, suma de 7.500.000 Euro, echivalând 30.750.000 lei.
In aceste condiţii, pentru a realoca sumele din împrumut pe obiectivele din Anexa la Hotărârea
nr. 10/2008 a Consiliului judeţean Vaslui, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.
139/2009, conform anexei nr.1 la proiectul de hotărâre, dar şi pe cele 3 obiective noi, conform anexei
nr.2, precum şi pentru a putea utiliza diferenţele de curs rezultate ca urmare a devalorizării leului este
necesară modificarea şi completarea anexei la hotărârea mai sus citată, conform anexei nr.3, fără a
afecta valoarea în Euro a împrumutului.
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Propunerile de modificare a valorilor în lei a obiectivelor de investitii cuprinse în anexa la
Hotărârea nr. 10/2008, modificată prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 139/2009, sunt făcute
pe baza următoarelor considerente:
- Ca urmare a elaborării documentaţiilor tehnice complete s-a constatat că valoarea obiectivelor
este diferită, procedându-se la aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţii;
- În urma derulării procedurilor de achiziţie, la unele obiective, valoarea de atribuire a
contractelor de lucrări a fost mai mică decât suma prevazută a se finanţa din împrumut;
- Datorită întârzierilor în derularea procedurilor de achizitie termenele de executie a lucrărilor
prevăzute în contracte nu mai corespund cu cele din anexa la hotărârea de aprobare a împrumutului şi
trebuie actualizate;
Având în vedere documentaţiile tehnice întocmite pentru toate obiectivele de investiţii
propuse a se finanţa din credit, modificările de curs valutar pe relaţia leu-euro şi celelalte considerente
expuse mai sus, se impune modificarea listei iniţiale a obiectivelor de investiţii în ceea ce priveşte
valoarea, termenele de punere în funcţie, actele administrative prin care s-au aprobat noii indicatori
tehnico-economici, în cadrul aceleiaşi valori a împrumutului.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Cu convingerea că aceste propuneri de modificare a Anexei la Hotărârea nr.10/2008 vor
asigura atât derularea corespunzătoare a contractului de finanţare rambursabilă cât şi utilizarea
eficientă a acesteia, pentru rezolvarea problemelor prioritare ale judeţului, vă propun adoptarea
proiectului de hotărâre în forma prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.26/2010
privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010
având în vedere prevederile art.1, alin.(2), lit.”d” din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Bugetul creditelor externe pe anul 2010, se stabileşte la venituri în sumă de 41.000,0
mii lei şi la cheltuieli în sumă de 41.000,0 mii lei.
Sinteza bugetului creditelor externe, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 2, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr. 3.
Art.2.- Cheltuielile la capitolul „protecţia mediului” se stabilesc în sumă de 10.250,0 mii lei,
în totalitate la cheltuieli de capital.
Art.3.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 30.750,0 mii lei, în
totalitate la cheltuieli de capital.
Art.4.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexa nr. 4.
Art.5.- Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.26/26 martie 2010
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2010
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE

SUMA
41.000.000
41.000.000
41.000.000
41.000.000

B. TOTAL CREDITE EXTERNE
01. CREDITE EXTERNE
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr. 26/26 martie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2010
U.M.= lei
SPECIFICAŢIE

SUMA

CHELTUIELI TOTALE:
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii

41.000.000
41.000.000
41.000.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
10.250.000
30.750.000
30.750.000
30.750.000
30.750.000
30.750.000
ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.26/26 martie 2010

SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2010
UM=lei
SPECIFICAŢIE

SUMA

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

41.000.000
10.250.000
10.250.000
30.750.000
30.750.000
ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.26/26 martie 2010

LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2010
UM= lei
Nr.crt.
1
2

Specificaţie
TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare

SUMA
41.000.000
15.981.000
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

B. Investiţii noi
25.019.000
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
10.250.000
- Consiliul judeţean Vaslui
10.250.000
A. Investiţii în continuare
10.250.000
-Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a
apelor uzate din Municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti
10.250.000
84.06 TRANSPORTURI
30.750.000
-Consiliul Judeţean Vaslui
30.750.000
A. Investiţii în continuare
5.731.000
-Reab. DJ 244 E - DN 24 B(Huşi) - Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti); km 0+000-27+750 3.000.000
-Reabilitare DJ 207 H:DN2F(Vaslui)- Fabrica de cărămidă-Chiţoc-Poiana Căprioarei, km
0+000-1+043,km2+500-4+200
2.731.000
B. Investiţii noi
25.019.000
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti - Pogoneşti - Tutova Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - Limita jud. Galaţi; km 20+840-22+740, km31+370-33+570 3.322.000
-Reabilitare DJ 243 E, DJ 243B -Coroieşti; km0+000-6+380
3.100.000
-Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC 67; km 9+100-12+300 2.364.000
-Reabilitare DJ 245; DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni - Ghicani - Alexandru
Vlahuţă -Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa -(DN 2F ) Km 22+700-34+700
7.369.000
-Reab. DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24)-Lipovăţ-Suceveni-Bogdana-Similişoara - Găvanu
-Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului - Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243); km 0+000-46+310 3.269.000
- Reabilitare DJ244M:DN24(Crasna)-Albesti-Idrici de Sus-DJ244A (Idrici de Sus)km0+0002+705
2.430.000
-Reabiltare DJ 159 E:Gârceni(DJ159A) - Mălineşti,km:2+000-5+000
3.165.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, bugetul creditului extern
pe anul 2010.
La întocmirea proiectului Bugetului creditului extern pentru anul 2010, am avut în vedere
respectarea actelor normative în vigoare, privind priorităţile ce se impun în asigurarea condiţiilor
materiale şi a surselor de finanţare pt. protecţia mediului şi asigurarea infrastructurii de transport jud.
În conformitate cu Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 10/2008 privind contractarea unui
împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro, cu modificările şi completările ulterioare, pentru anul
2010 am propus utilizarea sumei de 41.000.000 lei pe două capitole bugetare şi anume:
- 10.250.000 lei la capitolul „ Protecţia mediului”;
- 30.750.000 lei la capitolul „Transporturi” .
Sumele sunt propuse a fi utilizate integral la cheltuieli de capital.
La capitolul „Protecţia mediului” cu suma de 10.250.000 lei vom continua „Reabilitarea
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din
municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti”.
La capitolul „Transporturi” cu suma de 30.750.000 lei vom finanţa reabilitarea unui nr. de 8
drumuri judeţene ce sunt nominalizate în anexa nr. 4 la Proiectul de Hotărâre.
Cele 8 drumuri judeţene pe care dorim să le reabilităm, se regăsesc pe tot cuprinsul judeţului şi
am convingerea că după finalizarea acestor obiective de investiţii, vom asigura un grad sporit de
confort pentru toţi participanţii la traficul rutier judeţean.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care
le veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare,
vă propun să adoptaţi proiectul bugetului creditelor ext. pe anul 2010, în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.27/2010
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui
pe anul 2010
având în vedere prevederile art. 58, alin.(3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Pentru anul 2010, veniturile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui, se stabilesc în sumă de 10.800 lei şi au următoarea structură:
- leiTOTAL VENITURI:
10.800
I. Venituri curente
10.800
C. Venituri nefiscale
10.800
C2. Vânzări de bunuri şi servicii
10.800
Diverse venituri
10.800
• Fond de rulment
10.800
Art.2.- Pentru anul 2010, cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui, se stabilesc în sumă de 10.800 lei şi au următoarea structură:
- leiTOTAL CHELTUIELI:
10.800
- fond de rulment
10.800
- proiecte cu finanţare din fonduri externe
nerambursabile (FEN) postaderare
22.826.782
- cheltuieli de capital
3.910.474
- deficit
-26.737.256
Art.3.- Sinteza veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr.1.
Art.4.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr.2.
Art.5.- Defalcarea pe ordonatori de credite a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr. 3.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se stabilesc în sumă de
217.024 lei, din care 95.024 lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare şi 122.000 lei la cheltuieli de capital.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale” se stabilesc în sumă de 10.800
lei, la fondul de rulment.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „asigurări şi asistenţă socială” se stabilesc în sumă de
1.401.713 lei, din care 1.053.713 lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare şi 348.000 lei la cheltuieli de capital.
Art.9.- Cheltuielile la capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” se stabilesc în sumă
de 3.360.474 lei, la cheltuieli de capital.
Art.10.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se stabilesc în sumă de 19.345.127 lei, la
proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare.
Art.11.- Cheltuielile la capitolul „alte acţiuni economice” se stabilesc în sumă de 2.412.918
lei, din care, 2.332.918 lei la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare şi 80.000 lei la cheltuieli de capital.
Art.12.- Deficitul veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local, se
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stabileşte în sumă de 26.737.256 lei.
Art.13.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local, al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se prezintă în anexa nr. 4.
Art.14.- Detalierea cheltuielilor Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, se prezintă în
anexa nr. 5.
Art.15.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 6 şi 6a.
Art.16.- Anexele nr. 1-6a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010
SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
A. TOTAL VENITURI
10.800
l. 00.11 VENITURI CURENTE
10.800
C.
VENITURI NEFISCALE
10.800
C.2 Vânzări de bunuri şi servicii
10.800
36.11 Diverse venituri
10.800
36.11.10 Fondul de rulment
10.800
B. CHELTUIELI TOTALE:
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
22.826.782
70. Cheltuieli de capital
3.910.474
71. Active nefinanciare
3.910.474
71.01 Active fixe
3.910.474
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
-26.737.256
99.11 DEFICIT
-26.737.256
ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul
2010
UM=lei
SPECIFICAŢIE
SUMA
CHELTUIELI TOTALE:
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
22.826.782
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
22.731.758
56.02 Programe din Fondul Social European
95.024
70. Cheltuieli de capital
3.910.474
71. Active nefinanciare
3.910.474
71.01 Active fixe
3.910.474
din care:
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
217.024
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
95.024
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56.02 Programe din Fondul Social European
56.02.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini , echipamente şi mijloace de transport
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
54.11.08 Fond de rulment
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.01 Finanţare naţională
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01.Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30. Alte active fixe
70.11 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.01 Finanţare naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01.Active fixe
71.01.30. Alte active fixe
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
99.11 DEFICIT

95.024
95.024
122.000
122.000
122.000
122.000
10.800
10.800
1.401.713
1.053.713
1.053.713
1.053.713
348.000
348.000
348.000
300.000
48.000
3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.350.474
10.000
19.345.127
19.345.127
19.345.127
7.266.621
12.078.506
2.412.918
2.332.918
2.332.918
2.332.918
80.000
80.000
80.000
80.000
-26.737.256

-26.737.256

ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010
SINTEZA
cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui,
pe anul 2010 pe ordonatori de credite
SPECIFICAŢIE
A. CHELTUIELI TOTALE
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
- Consiliul judeţean Vaslui
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

UM=lei
SUMA
10.800
217.024
217.024
10.800
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- Consiliul judeţean Vaslui
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
70.11 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
- Consiliul judeţean Vaslui
84.11 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judeţean Vaslui
B. 96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
99.11 DEFICIT

10.800
1.401.713
1.401.713
3.360.474
3.360.474
19.345.127
19.345.127
2.412.918
2.412.918
-26.737.256
-26.737.256
ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local
la aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.02 Programe din Fondul Social European
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.02 Programe din Fondul Social European
56.02.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini , echipamente şi mijloace de transport
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
54.11.08 Fond de rulment
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30 Alte active fixe
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.01 Finanţare naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

UM=lei
SUMA
10.800
21.773.069
21.678.045
95.024
22.907.601
22.907.601
10.829.095
217.024
95.024
95.024
95.024
122.000
122.000
122.000
122.000
10.800
10.800
3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.350.474
10.000
19.345.127
19.345.127
19.345.127
7.266.621
12.078.506
2.412.918
2.332.918
2.332.918
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56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01.Active fixe
71.01.30. Alte active fixe
96.11 Rezerve, Excedent/Deficit
99.11 DEFICIT

2.332.918
80.000
80.000
80.000
80.000
-25.335.543
-25.335.543
ANEXA Nr. 5
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ

UM=lei

SPECIFICAŢIE
TOTAL VENITURI
1. Fond de rulment
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.01 Finanţare naţională
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01.Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.30. Alte active fixe
99.11 DEFICIT

SUMA
0
0
1.401.713
1.053.713
1.053.713
1.053.713
348.000
348.000
348.000
300.000
48.000
-1.401.713

ANEXA nr.6
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fondul de rulment pe anul 2010
UM=lei
Specificaţie

Suma

TOTAL din care:
B. Lucrări noi
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.02 Programe din Fondul Social European
C. Alte cheltuieli de investiţii
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
- Consiliul judeţean Vaslui
B. Lucrări noi
56.02 Programe din Fondul Social European, din care:
-"Reactualiz. strategiei de dezv. econ.-soc. a jud. Vs., cu orizontul de timp 2013-2020", din care:
-"Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui"
-"Strategia de dezvoltare econ.-socială a jud. Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020"
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
B. Lucrări noi
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care:
-"Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti"

26.745.160
26.485.160
22.731.758
102.928
260.000
224.928
224.928
102.928
102.928
51.464
40.460
11.004
122.000
1.401.713
1.401.713
1.353.713
1.053.713
1.053.713
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-"Extindere şi refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti "
300.000
C. Alte cheltuieli de investiţii
48.000
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
3.360.474
- Consiliul judeţean Vaslui
3.360.474
B. Lucrări noi
3.350.474
- Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti
3.350.474
C. Alte cheltuieli de investiţii
10.000
84.11. TRANSPORTURI
19.345.127
-Consiliul Judeţean Vaslui
19.345.127
B. Lucrări noi
19.345.127
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), din care:
19.345.127
-"Reabilitare şi modernizare drum jud DJ 244B Creţeştii de Sus - Murgeni km0+000-km 55+780" 19.345.127
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
2.412.918
- Consiliul judeţean Vaslui
2.412.918
B. Lucrări noi
2.332.918
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
2.332.918
-"Reabilitarea centrului cultural-istoric al Municipiului Bârlad"
2.332.918
C. Alte cheltuieli de investiţii
80.000
ANEXA nr. 6 a
la Hotărârea nr.27/26 martie 2010
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fondul de rulment, pe anul 2010
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii

UM

TOTAL CHELTUIELI
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
- Consiliul judeţean Vaslui
- calculator
- laptop
- centrală telefonică
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
- SF şi proiect tehnic, avize, taxe, asistenţă tehnică,comisioane la Extindere
şi refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
- teren
- program antivirus
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
- avize, taxe , asistenţă tehnică, comisioane la Alimentare cu gaze
naturale a oraşului Negreşti
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judeţean Vaslui
- SF centrul balnear Ghermăneşti
- SF la "Complex muzeal - Satul Moldovenesc"

X
X
X
buc
buc
buc
X
X

UM=lei
Preţ
Cantitate
unitar Valoare
X
X
260.000
X
X
122.000
X
X
122.000
20
2.955 59.100
5
3.580 17.900
1
45.000 45.000
X
X
48.000
X
X
48.000

lei

x

x

42.000

ha
buc
X
X

1
1
X
X

5.000
1.000
X
X

5.000
1.000
10.000
10.000

lei

x

x

10.000

X
X
lei
lei

X
X
x
x

X
X
x
x

80.000
80.000
40.000
40.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010
In conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
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cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2010.
Veniturile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010 sunt
propuse în sumă de 27.552.703 lei din care 27.541.903 lei reprezintă fondul de rulment şi 10.800 lei
dobânda pe care o estimăm să o încasăm în cursul anului 2010.
În conformitate cu legislaţia fiscală în vigoare, la partea de venituri în fondul de rulment, al
anului în curs, se evidenţiază numai dobânda, iar cheltuielile se finanţează din deficitul acestui buget
până la nivelul fondului de rulment realizat la finele anului anterior.
La data de 31.12.2009 în fondul de rulment se regăsea suma de 27.541.903 lei, din care
14.506.448 lei reprezintă avansul acordat de UE pentru cofinanţarea unui nr. de 3 proiecte şi anume:
- Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu
orizontul de timp 2013-2020 ...........................................95.024 lei
- Reabilitarea şi modernizarea DJ 244B Creţeşti de Sus-Murgeni......12.078.506 lei
- Reabilitarea centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad.............2.332.918 lei
Diferenţa de 13.035.455 lei este propusă atât pentru cofinanţarea unor proiecte cât şi pentru
finanţarea unor cheltuieli de capital şi anume:
La capitolul „autorităţi publice” am propus suma de 173.464 lei pentru achiziţia „Profilul
socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui” (40.460 lei) şi „Strategia de dezvoltare
economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020” (11.004 lei),
precum şi suma de 122.000 lei pentru achiziţia unui nr. de 20 calculatoare şi 5 laptopuri.
În cadrul capitolului „asigurări şi asistenţă socială” am propus alocarea sumei de 1.401.713 lei,
din care 1.053.713 lei pentru cofinanţarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului
de asistenţă medico-socială Băceşti” şi 348.000 lei pentru finanţarea investiţiei „Extindere şi
refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti”.
La capitolul „locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” am propus alocarea sumei de 3.360.474
lei pentru finanţarea investiţiei „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”, obiectiv ai căror
indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi de dvs. cu Hotărârea nr. 9/29.01.2010.
La capitolul „transporturi” cu suma de 7.266.621 lei avem în vedere cofinanţarea la proiectul
„Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B Creţeştii de Sus- Murgeni, km 0+000 –
55+780”. Diferenţa de 12.078.506 lei, până la nivelul sumei de 19.345.127 lei cât avem prevăzuţi la
capitolul „transporturi”, sunt asiguraţi de UE, ca şi contribuţie la proiectul menţionat mai sus.
Un ultim capitol bugetar la care ne-am propus să alocăm fonduri în cadrul acestui buget, este
„alte acţiuni economice”, cu suma de 2.412.918 lei.
Din această sumă, 2.332.918 lei sunt propuşi pentru cofinanţare la proiectul „Reabilitarea
centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad” şi 80.000 lei pentru elaborarea SF-lor la două
obiective de investiţii şi anume:
- Centrul balnear Ghermăneşti;
- Complex muzeal – Satul Moldovenesc.
Cumulând toate sumele repartizate pe capitole bugetare, rezultă un total de 26.788.720 lei, din
care 22.878.246 lei pentru cofinanţare la proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare şi 3.910.474 lei la cheltuieli de capital.
Diferenţa de 753.183 lei până la nivelul sumei de 27.541.903 lei (fondul de rulment la data de
31.12.2009) rămâne ca rezervă a acestui buget şi poate fi utilizată ulterior, în conformitate cu
prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, pentru acoperirea golurilor de casă sau pentru finanţarea unor investiţii din
competenţa autorităţii administraţiei publice judeţene, sau pentru dezvoltarea serviciilor publice
locale în interesul colectivităţii.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul privind veniturile si cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local
al judeţului Vaslui, pe anul 2010, în forma în care vă este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.28/2010
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Reparaţii pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere studiul de fezabilitate şi proiectul tehnic ;
având în vedere dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), alin.(3), lit. f) şi art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Reparaţii pod”, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni, conform anexei care face parte integrantă din
prezenta hotărâre.
Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţie prevăzut la art.1 se face din bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2010, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.28/2010
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Reparaţii pod pe DJ244I peste pârâul Sărăţeni, sat Sărăţen”
1.Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2.Capacităţi fizice:
a. număr deschideri si lungimea lor
b. lăţimea părţii carosabile
c. lăţime între parapeţi
d. lungimea podului
3. Termen de realizare

1.069,98 mii lei
1.013,24 mii lei
1x 12,0 m
7,60 m
10,20 m
18,10 m
31 decembrie 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie
„Reparaţii pod”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţie pod judeţean au fost aprobaţi pe
baza unei note de fundamentare.
În prezent studiul de fezabilitate este elaborat, ceea ce ne îndreptăţeşte să supunem aprobării
dumneavoastră valorile rezultate din devizul general şi studiul de fezabilitate.
Necesitatea actualizării indicatorilor este conformă cu actele normative în vigoare.
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Se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai următorului obiectiv de investiţie :
„Reparaţii pod pe DJ244I peste pârâul Sărăţeni, sat Sărăţeni”.
În calitate de administrator, în conformitate cu legislaţia în materie, ne revine obligaţia de a
asigura viabilitatea drumurilor judeţene în vederea menţinerii fluenţei circulaţiei şi menţinerii
legăturii între localităţile limitrofe, precum şi între acestea şi drumurile naţionale, gări şi oraşele
principale din judeţ. Nerealizarea acestui obiectiv poate îngreuna mult traficul, întreruperea traficului
si există riscul, ca traficul cu mijloacele de transport în comun sau utilitar de tip salvare, pompieri,
aprovizionare şi nu în ultimul caz, transportul de la şi la şcoli a elevilor, ca şi al oricărui tip de
autovehicul, cu excepţia tractoarelor şi căruţelor, să fie perturbat .
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie reparaţie pod judeţean, ca
urmare a valorilor rezultate în urma elaborării studiului de fezabilitate, în forma în care v-a fost
prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.29/2010
privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
„Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere studiile de fezabilitate şi proiectele tehnice;
având în vedere dispoziţiile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), alin.(3), lit. f) şi art. 97 alin.(1) din Legea nr. 215/2001
a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. - Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
„Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J, conform anexelor nr.1-2
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute la art.1 se face din bugetul local al
judeţului Vaslui pe anul 2010, conform listelor de investiţii aprobate potrivit legii.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa Nr.1
la Hotărârea nr.29/2010
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
„Reabilitare şi modernizare DJ242F: Trestiana (DJ242) - Grăjdeni - Mănăstire Grăjdeni, km 0+00013+900”
1. Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2. Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. platformă

10.023,70 mii lei
9.222,18 mii lei
13,900 km
8,000 m
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c. parte carosabilă
3.Termen de realizare

6,000 m
31 decembrie 2010

Anexa Nr.2
la Hotărârea nr.29/2010
Principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivelor de investiţie
„Reabilitare si modernizare DJ244J:DN24A (Epureni)-Horga, km 0+000- 6+250”
1. Valoarea totală a investiţiei:
a. din care C+M
2. Capacităţi fizice:
a. lungime totală
b. platforma
c. parte carosabila
3.Termen de realizare

4.131,42 mii lei
3.820,91 mii lei
6,250 km
8,000 m
6,000 m
31 decembrie 2010

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor
de investiţii „Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Indicatorii tehnico-econ. pe aceste drumuri jud. au fost aprobaţi pe baza unor note de fundam.
În prezent studiile de fezabilitate sunt elaborate, ceea ce ne îndreptăţeşte să supunem aprobării
dumneavoastră valorile rezultate din devizele generale şi studiile de fezabilitate.
Necesitatea actualizării indicatorilor este conformă cu actele normative în vigoare.
Se propune actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai următoarelor obiective de investiţii:
„Reabilitare şi modernizare DJ 242F: Trestiana (DJ242) – Grăjdeni – Mănăstire
Grăjdeni,km0+000-13+900”
„Reabilitare şi modernizare DJ 244J: DN 24A (Epureni) - Horga, km0+000-6+250”.
În calitate de administrator, în conformitate cu legislaţia în materie, ne revine obligaţia de a
asigura viabilitatea acestora în vederea menţinerii fluenţei circulaţiei şi menţinerii legăturii între
localităţile limitrofe traseelor sus menţionate, precum şi între acestea şi drumurile naţionale, gări şi
oraşele principale din judeţ. Nerealizarea acestor obiective poate îngreuna mult traficul şi există riscul
ca traficul cu mijloacele de transport în comun sau utilitar de tip salvare, pompieri, aprovizionare şi nu
în ultimul caz, transportul de la şi la şcoli a elevilor, ca şi al oricărui tip de autovehicul, cu excepţia
tractoarelor şi căruţelor, să fie perturbat .
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii pe drumurile judeţene ca urmare
a valorilor rezultate în urma elaborării studiilor de fezabilitate, în forma în care v-a fost prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.30/2010
privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă
a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010
având în vedere:
- necesitatea promovării în anul 2010 a unor acţiuni şi programe de interes public general, la
nivel judeţean, în domeniile cultură şi sport;
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-dispoziţiile Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice
alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordinul Preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Sport nr.130/2006 privind finanţarea
nerambursabilă din fonduri publice a proiectelor cluburilor sportive de drept privat şi ale asociaţiilor
pe ramură de sport, judeţene şi ale municipiului Bucureşti;
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:
Articol unic – Se aprobă Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2010, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexă la
Hotărârea nr.30/2010
Programul judeţean
pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit
de interes general pe anul 2010
(1) Autoritatea finanţatoare
Consiliul Judeţean Vaslui, în temeiul calităţii sale de autoritate finanţatoare, acordă finanţări
nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general, în conformitate cu prevederile Legii nr.
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes
general, cu modificările şi completările ulterioare.
Domeniile de intervenţie selectate sunt: cultură, sport.
(2) Scopul Programului
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul culturii şi
sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
(3) Obiectivele Programului:
• stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea şi promovarea
potenţialului cultural al judeţului Vaslui;
• stimularea participării locuitorilor jud. Vs. la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei cult.;
• valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un sistem organizat
de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă şi obţinerea de
rezultate bune la concursuri naţionale şi internaţionale
• menţinerea unei bune stări de sănătate si consolidarea socializarii cetatenilor din judetul
Vaslui, prin incurajarea practicarii activitatilor fizice si sportive ;
• intretinerea, functionarea si dezvoltarea bazei materiale sportive.
(4) Beneficiarii direcţi
Beneficiarii direcţi ai Programului sunt :
 organizaţii neguvernamentale înfiinţate în baza OG 26/2000, modificată şi aprobată prin
Legea 246/2005, cu activitate în domeniul educaţiei fizice, sportului şi culturii;
 cluburi sportive de drept privat şi asociaţii judeţene pe ramură de sport din judeţul Vaslui,
recunoscute conform legii.
(5) Beneficiarii indirecţi
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt locuitorii judeţului Vaslui, participanţi la activităţi culturale
şi sportive.
94

(6) Durata
Durata Programului este 01.04.2010 - 31.12.2010.
(7) Bugetul Programului
Suma totală alocată pentru Program în anul 2010 este de 450.000 lei.
(8) Procedura aplicată
Finanţarea nerambursabilă acordată din fonduri publice unui beneficiar se va face în baza unui
contract de finanţare nerambursabilă încheiat între Consiliul judeţean Vaslui, reprezentat de
preşedintele acestuia în calitate de ordonator principal de credite, şi beneficiar, în urma aplicării
procedurii selecţiei publice de proiecte.
(9) Principiile de atribuire a contractelor de finanţare nerambursabilă
Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de finanţare nerambursabilă sunt:
• libera concurenţă, respectiv asigurarea condiţiilor pentru ca persoana fizică sau juridică ce
desfăşoară activităţi nonprofit să aibă dreptul de a deveni beneficiar, în condiţiile Legii
350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de
interes general;
• eficacitatea utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurenţial şi a
criteriilor care să facă posibilă evaluarea propunerilor şi a specificaţiilor tehnice şi financiare
pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
• transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare
la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă;
• tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selecţie şi a
criteriilor pentru atribuirea contractului de finanţare nerambursabilă, astfel încât orice persoană
fizică sau juridică ce desfăşoară activităţi nonprofit să aibă şanse egale de a i se atribui
contractul respectiv;
• excluderea cumulului, în sensul că aceeaşi activitate urmărind realizarea unui interes regional
nu poate beneficia de atribuirea mai multor contracte de finanţare nerambursabilă de la aceeaşi
autoritate finanţatoare;
• neretroactivitatea, respectiv excluderea posibilităţii destinării fondurilor nerambursabile unei
activităţi a cărei executare a fost deja începută sau finalizată la data încheierii contractului de
finanţare;
• cofinanţarea, în sensul că finanţările nerambursabile trebuie însoţite de o contribuţie în
numerar de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din partea beneficiarului.
(10) Comisia de gestionare a Programului
În vederea gestionării Programului, se va constitui, prin dispoziţia Preşedintelui Consiliului judeţean,
Comisia pentru gestionarea Programului pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor
nonprofit de interes general pe anul 2010, denumită în continuare Comisia.
(11) Atribuţiile Comisiei
Atribuţiile Comisiei sunt următoarele :
• elaborarea Ghidului solicitantului, care va cuprinde condiţiile de eligibilitate a solicitanţilor,
proiectelor, activităţilor şi cheltuielilor, cerinţele minime pentru calificare, sumele minime şi
maxime care pot fi solicitate, contribuţia solicitantului la finanţarea proiectului, criteriile de
evaluare şi selecţie a proiectelor, instrucţiuni privind datele limită care trebuie respectate şi
formalităţile care trebuie îndeplinite ;
• elaborarea formatului standard pentru cererea de finanţare, a formatului contractului de
finanţare şi a altor formulare necesare ;
• primirea, evaluarea şi selectarea proiectelor ce vor fi finanţate;
• încheierea contractelor de finanţare şi asigurarea monitorizării proiectelor;
• asigurarea publicităţii şi transparenţei Programului.
(12) Prevederi finale
În termen de 30 de zile de la publicarea Programului în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a,
Comisia va da publicităţii Pachetul informativ, care va cuprinde ghidul solicitantului, formularul
standard de cerere de finantare, contractul- cadru, precum şi grilele de evaluare.
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Anunţul de participare la selecţia de proiecte va fi publicat în presa locală şi pe site-ul autorităţii
publice finanţatoare, www.cjvs.ro.
Documentele menţionate mai sus vor fi făcute publice pe site-ul Consiliului judeţean Vaslui şi vor fi
puse la dispoziţie tuturor persoanelor interesate.
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010
Doamnelor şi domnilor Consilieri,
În temeiul articolului 2, lit. b din Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul
judeţean Vaslui poate fi autoritate finanţatoare pentru realizarea unor obiective de interes local.
Potrivit atribuţiilor stabilite de acest act normativ, autoritatea finanţatoare trebuie să
stabilească anual programul propriu pentru acordarea de finanţări nerambursabile care va cuprinde,
aşa cum de altfel prevede şi legea, scopul şi obiectivele acordării finanţărilor nerambursabile,
categoriile de beneficiari eligibili, durata, bugetul, procedura aplicată.
În conformitate cu prevederile Legii 350/2005, atribuirea contractelor de finanţare
nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei publice de proiecte, în limita fondurilor publice
alocate programelor aprobate anual în bugetul Consiliului judeţean, cu respectarea principiilor de
liberă concurenţă, eficacitate a utilizării fondurilor publice, transparenţă, tratament egal, excludere a
cumulului, neretroactivitate şi cofinanţare.
În vederea selecţiei proiectelor, propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de Program
judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul
2010, care se va publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a.
Scopul programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul
culturii şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes public local.
Obiectivele programului sunt :
• stimularea implicării organizaţiilor neguvernamentale în valorificarea potenţialului cultural al
judeţului Vaslui;
• stimularea participării locuitorilor judeţului Vaslui la viaţa culturală, prin diversificarea ofertei
culturale;
• valorificarea aptitudinilor individuale ale sportivilor din judeţul Vaslui într-un sistem organizat
de selecţie, pregătire şi competiţie, care să asigure autodepăşirea continuă şi obţinerea de
rezultate bune la concursuri naţionale şi internaţionale
• menţinerea unei bune stări de sănătate şi consolidarea socializării cetăţenilor din judeţul
Vaslui, prin încurajarea practicării activităţilor fizice şi sportive ;
• întreţinerea, funcţionarea şi dezvoltarea bazei materiale sportive.
Selecţia domeniilor de intervenţie menţionate a avut în vedere faptul că sectoarele de activitate
non-profit de interes general, cum ar fi activităţile culturale şi sportive, nu au beneficiat de finanţări
nerambursabile din fonduri ale Uniunii Europene sau alte instituţii donoare.
Prin bugetul local pe anul 2010, s-a alocat suma de 450.000 lei, pentru sprijinirea activităţilor
culturale şi sportive în judeţul Vaslui.
Pentru atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă, voi constitui, potrivit proiectului de
program, o comisie specială, care va întocmi, în termen de maxim 30 de zile, documentaţia pentru
elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect, ce va cuprinde: cerinţele minime de calificare,
termenii de referinţă, instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a cererii de finanţare şi
anexelor, instrucţiuni privind datele limită şi formalităţile ce trebuie îndeplinite, criteriile aplicabile
pentru evaluarea şi selecţia proiectelor.
Documentaţia va fi postată pe site-ul consiliului judeţean şi va fi pusă la dispoziţia tuturor
celor interesaţi, iar anunţul de participare va fi făcut public prin intermediul presei locale.
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Având in vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
Preşedinte,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.31/2010
privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”,
situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate
publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui
având în vedere adresa Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui nr.575916 din
16.03.2010 înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.1684/17.03.2010 prin care solicită darea în
administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control
pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, comuna Drânceni, judeţul Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art.12 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin.(1) şi art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi
dezinfecţie”, compus din clădire, utilaje şi instalaţii aferente, precum şi a terenului aferent, situat în
perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, având datele de identificare
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a judeţului
Vaslui, din administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui în
administrarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui.
Art.2. - Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.1, se face în termen de 15 zile de la
intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.
Art.3. - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.151/2004 privind transmiterea în administrare
a unui imobil proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în comuna Drânceni, judeţul Vaslui, din
administrarea Direcţiei judeţene pentru protecţia plantelor Vaslui în administrarea Direcţiei Sanitar
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, se abrogă.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.31/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea
frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a jud. Vs, din administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi
pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului Jud. al Poliţiei de Frontieră Vs.
Nr. Locul unde este
crt. situat imobilul
1

Perimetrul
Punctului de

Persoana juridică
de la care se
transmite
Direcţia Sanitar
Veterinară şi

Persoana
Caracteristici tehnice ale imobilului
juridică la care
se transmite
Inspectoratul
1. Clădire Staţie de epurare şi dezinfecţie
Judeţean
al (inclusiv utilajele şi instalaţiile aferente)
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control pentru
trecerea
frontierei Vama
Albita, comuna
Drânceni,
judeţul Vaslui

pentru Siguranţa
Alimentelor
Vaslui

- Suprafaţa construită- 288 mp
Poliţiei
de Frontieră de 2.Bazin de neutralizare (inclusiv utilajele şi
instalaţiile aferente)
Vaslui
- Suprafaţa construită- 70 mp
3. Instalaţie tunel dezinfecţie
4. Cabină din aluminiu (inclusiv instalaţiile
aferente)
- Suprafaţa construită- 5,40 mp
5. Platforme betonate:
- Suprafaţa construită- 1.720 mp
6. Teren aferent – 2.080 mp
Valoare – 1.238.103,7 lei
Număr inventar: 121.104

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare
şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa,
proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor Vaslui în administrarea Inspectoratului Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea de Guvern nr.61/2003 imobilul „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, compus din
clădire, utilaje şi instalaţii aferente precum şi terenul aferent, a fost transmis din domeniul public al
statului şi din administrarea Ministerului Finanţelor Publice – Direcţia generală a Vămilor în domeniul
public al judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui – Direcţia judeţeană pentru
protecţia plantelor Vaslui.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean nr.151/2004 şi a Protocolului nr.4802/9175/2005, imobilul
„Staţie de epurare şi dezinfecţie”, a fost transmis din administrarea Direcţiei judeţene pentru protecţia
plantelor Vaslui în administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui.
Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, prin adresa nr.575916/2010, a solicitat darea
în administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie” compus din clădire, utilaje, instalaţii şi
teren aferent, situat în perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, în
scopul de a-şi amenaja o zonă de tranzit.
Solicitarea instituţiei mai sus menţionate, a fost motivată de faptul că în punctul de trecere a
Frontierei Vama Albiţa, aflat în subordinea I.J.P.F Vaslui, nu deţine în momentul de faţă un imobil, în
vederea amenajării unei zone de tranzit, necesară staţionării persoanelor care nu au primit aprobarea
de intrare în teritoriu, a mijloacelor de transport şi a bunurilor, până la stabilirea regimului lor juridic
la trecerea frontierei de stat.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind transmiterea
dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului
de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din
administrarea Direcţiei Sanitar Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui în administrarea
Inspectoratului Jud. al Poliţiei de Frontieră Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.32/2010
privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri
şi Poduri” S.A Vaslui a domnului Harabagiu Mihai
având în vedere demisia domnului Harabagiu Mihai din funcţia de membru al Consiliului de
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administraţie al S.C ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub
nr.9189 din 27 noiembrie 2009;
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:
Articol unic. – Se ia act de demisia din funcţia de membru al Consiliului de administraţie al
S.C „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui a domnului Harabagiu Mihai şi declară vacantă funcţia
avută de acesta.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C.
„Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui a domnului Harabagiu Mihai
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea nr.118 din 10 septembrie 2009 a Consiliului judeţean Vaslui, domnul
Harabagiu Mihai a fost numit în funcţia de membru al Consiliului de administraţie al S.C. „Lucrări
Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui.
Domnul Harabagiu Mihai, şi-a prezentat demisia din această funcţie, înregistrată la Consiliul
judeţean Vaslui sub nr.9189 din 27 noiembrie 2009, din motive de sănătate.
Potrivit prevederilor Statutului S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui, Consiliul de
administraţie este alcătuit din 3 membri aleşi pe o perioadă de 4 ani.
În urma demisiei domnului Harabagiu Mihai, urmează a se lua măsurile necesare în vederea
numirii unui alt membru.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind demisia din
funcţia de membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui a
domnului Harabagiu Mihai, 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.33/2010
privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al
S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui

având în vedere adresa nr.5 din 08 decembrie 2009 a S.C ”Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui,
înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr.9189 din 27 noiembrie 2009;
având în vedere Statutul S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui, aprobat prin Hotărârea
Consiliului judeţean Vaslui nr.14/1998, 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;
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. – Domnul Hudici Gheorghe se numeşte în funcţia de membru al Consiliului de
administraţie al S.C „ Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări
Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin adresa nr.5 din 08 decembrie 2009, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.9468 din
08 decembrie 2009, S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui solicită ca, în conformitate cu
prevederile art.10 şi art.13 din Statutul societăţii aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.14/1998, cu modificările şi completările ulterioare, să fie completat Consiliul de administraţie cu
încă un membru.
Consiliul de administraţie al acestei societăţi este alcătuit din 3 membri aleşi pe o perioadă de 4
ani cu posibilitatea de a fi realeşi pe noi perioade de câte 4 ani. Pentru perioada în care Consiliul
judeţean Vaslui este acţionar unic membri în Consiliul de administraţie sunt numiţi prin hotărârea
consiliului judeţean.
În urma demisiei domnului Harabagiu Mihai, începând cu data de 1 decembrie 2009, în Consiliul
de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui a rămas un loc vacant, urmând a se
lua măsurile necesare în vederea numirii unui alt membru.
Pe această funcţie se propune a fi numit domnul Gheorghe Hudici, de profesie inginer, şi în prezent
având funcţia de administrator la S.C Hudici&Hudici SRL.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind numirea unui
membru în Consiliul de administraţie al S.C. „Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui, pe care vă rog
să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.34/2010
privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru
în Consiliul etic al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de desemnare a reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în Consiliul etic
al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
în baza dispoziţiilor art. 185 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii publice, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.1 din Ordinul ministrului sănătăţii
publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează
în spitalele publice;
în confor. cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 26 martie 2010;
în temeiul art. 97 şi art. 104 alin. (1) lit. “f” din Legea nr. 215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic – Doamna RINDER ANA SMARANDA– reprezentant al Consiliul judeţean
Vaslui, se desemnează ca membru în Consiliul etic al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru în
Consiliul etic al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
Prezentul proiect de hotărâre este iniţiat ca urmare a aplicării prevederilor 185 alin. (1) din
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii publice, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale art.1 din Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1209/2006 pentru aprobarea
componenţei şi a atribuţiilor Consiliului etic ce funcţionează în spitalele publice, potrivit căruia în
cadrul spitalelor publice funcţionează un consiliu etic format din 5 membri, pentru o perioadă de 3
ani, având următoarea componenţă:
a) un medic cu cel mai mare grad didactic sau, după caz, decanul de vârstă al medicilor din spital;
b) un reprezentant al consiliului local ori judeţean sau, după caz, consilierul juridic;
c) directorul de îngrijiri sau, după caz, asistenta-şefă din secţia cu cel mai mare număr de paturi;
d) un reprezentant al autorităţii de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;
e) un secretar, fără drept de vot.
Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor legale mai sus prezentate, Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui, prin adresa nr. 3082/03.03.2010 solicită desemnarea unui reprezentant al consiliului
judeţean, care va avea calitatea de membru în consiliul etic al acestei instituţii.
Luând în considerare cele mai sus prezentate, propun ca în Consiliul etic al Spitalului judeţean
de Urgenţă Vaslui să fie desemnat ca membru – reprezentant al Consiliului judeţean Vaslui doamna
RINDER ANA SMARANDA.
Având în vedere prevederile legale mai sus menţionate iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe
care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.35/2010
privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia Paritară de atribuire a traseelor cuprinse în
Programul de transport public jud. de pers. prin curse regulate, pentru perioada 2008 - 2011
având în vedere că au încetat raporturile de serviciu ale domnului Teodor Tărnăuceanu,
director executiv al Direcţiei Tehnice, membru în Comisia paritară, ca urmare a pensionării;
în conformitate cu dispoziţiile art.17, alin. (1), lit. b) din Legea serviciilor de transport public
local nr.92/2007, şi ale art.19, alin. (3) din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public
local nr.92/2007 aprobate prin Ordinul nr.353/2007 al Ministrului Internelor şi Reformei
Administrative;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. f) şi art. 97, alin. (1) din Legea administraţiei
publice locale, nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
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HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Domnul Teodor Tărnăuceanu se eliberează din funcţia de membru al Comisiei
paritare de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin
curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011;
Art. 2. - Domnul Ioan Ţibulcă, director executiv al Direcţiei Tehnice, se desemnează în
Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008 – 2011, în calitate de reprezentant al Consiliului
judeţean Vaslui;
Art. 3. - Secretarul Judeţului Vaslui, va asigura comunicarea prezentei hotărâri Autorităţii
judeţene de Transport, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei şi va asigura publicarea
acesteia pe site-ul Consiliului Judeţean Vaslui şi în Monitorul Oficial al Judeţului Vaslui.
Vaslui, 26 martie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind înlocuirea unui reprezentant în Comisia paritară de atribuire a traseelor
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada
2008 – 2011
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Potrivit dispoziţiilor art.17 alin.(1), lit. b) din Legea nr.92/2007 privind serviciile de transport
public local şi ale art.16 din Normele de aplicare a Legii serviciilor de transport public local
nr.9/2007, consiliului judeţean îi revine, printre altele, atribuţia de a aproba Programul judeţean de
transport public de persoane prin curse regulate pentru perioada 2008 – 2011 prin care sunt stabilite
traseele principale şi secundare pe baza propunerilor formulate de către autorităţile publice locale şi
ale operatorilor de transport rutier.
În conformitate cu prevederile art.19 din Normele menţionate mai sus, traseele cuprinse în
Programul judeţean de transport se atribuie operatorilor de transport rutier de către Comisia paritară.
Atribuirea traseelor se face electronic prin sistemul naţional, urmând ca pe baza rezultatelor
acesteia Comisia paritară să emită o hotărâre privind traseele atribuite.
Comisia paritară, potrivit aceloraşi Norme, este formată din 4 reprezentanţi ai administraţiei
publice la nivel judeţean şi 2 reprezentanţi ai agenţiei A.R.R.
Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 8/2008 au fost desemnaţi 4 reprezentanţi în Comisia paritară
de atribuire a traseelor cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse
regulate, pentru perioada 2008 – 2011.
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării dumneavoastră se propune înlocuirea
domnului Teodor Tărnăuceanu cu domnul Ioan Ţibulcă, director executiv, având în vedere că au
încetat raporturile de serviciu, urmare pensionării domnului Teodor Tărnăuceanu.
Reprezentanţii Consiliului judeţean Vaslui în Comisia paritară vor fi, din partea Consiliului
judeţean: domnii Vasile Mihalachi, preşedinte, Ioan Ţibulcă, director executiv, Vasile Vieriu, director
executiv adjunct Direcţia tehnică şi doamna Ghenghea Anca Elena, consilier Direcţia tehnică.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să adoptaţi proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.36/2010
privind promovarea temporară a doamnei ARHIRE IRINA, în funcţia publică de
conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
propunerea de promovare temporară a doamnei Arhire Irina în funcţia publică de conducere de
director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit. “e” coroborate cu cele ale art. 92 alin. (1), alin
(2) lit. „b” şi alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, precum şi dispoziţiile art. 28 din Legea – cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;
având în vedere că a fost îndeplinită procedura prevăzută la art. 92 alin. (2) lit. „b” din Legea
nr.188/1999;
în conform. cu rezultatul votului secret consemnat în procesul verbal din data de 26.03. 2010;
în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(2) lit.”e” şi art.97, alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic – Doamna ARHIRE IRINA se promovează temporar în funcţia publică de
conducere vacantă de director executiv al Camerei Agricole a Judeţului Vaslui, până la ocuparea prin
concurs a acestui post, fără a depăşi perioada maximă de 6 luni prevăzută de lege.
Vaslui, 26 martie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind promovarea temporară a doamnei
ARHIRE IRINA, în funcţia publică de conducere de director executiv
al Camerei agricole a judeţului Vaslui
Potrivit hotărârii consiliului judeţean de înfiinţare a Camerei agricole a judeţului Vaslui,
anterior adoptată, această instituţie publică este condusă de un director executiv, post care se ocupă
prin concurs sau, după caz, prin examen în condiţiile legii. Numirea în această funcţie publică de
conducere este, potrivit legii organice, de competenţa consiliului judeţean. Fiind o funcţie publică de
conducere organizarea concursului sau a examenului, după caz, este de competenţa Agenţiei Naţionale
a Funcţionarilor Publici, care potrivit legii, necesită respectarea unei proceduri prevăzută de lege.
Până la organizarea acestui concurs sau examen, după caz, ţinând cont de necesitatea
realizării unui management eficient şi de calitate, în conformitate cu dispoziţiile art. 87 alin. (1) lit.
“e” coroborate cu cele ale art. 92 alin. (1), alin (2) lit. „b” şi alin. (5) din Legea nr.188/1999 privind
Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările si completările ulterioare, propun
promovarea temporară în funcţia publică de conducere, vacantă, de director executiv a doamnei
Arhire Irina. Prin adresa nr. 1399/05.03.2010 a fost înştiinţată Agenţia Naţională a Funcţionarilor
Publici, cu cel puţi 10 zile înainte.
Menţionez că pentru funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a
judeţului Vaslui, sunt prevăzute următoarele condiţii specifice de ocupare a funcţiei publice:
- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată
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absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă – domeniile ştiinţe juridice, economice,
inginereşti;
- absolvenţi de masterat sau de studii postuniversitare in domeniul administraţiei publice,
management sau în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, sau în curs de
absolvire;
- cunoştinţe operare PC – Windows, Microsoft Office, Internet – nivel mediu,
şi condiţiile generale prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999, republicată, completată şi
modificată.
Având în vedere dosarul profesional al doamnei Arhire Irina, care în acest moment deţine
funcţia publică de execuţie de consilier clasa I, grad superior, treapta 1 de salarizare, apreciez că
îndeplineşte condiţiile mai sus prevăzute.
Este absolventă a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi – Facultatea de Ştiinţe
Economice, specializare finanţe contabilitate, examenul de diplomă din sesiunea septembrie 1978 .
Menţionăm că are o vechime totală în specialitate de peste 31 de ani, din care peste 10 ani în
cadrul Oficiului judeţean de consultanţă agricolă.
Faţă de aceste considerente am iniţiat proiectul de hotărâre privind promovarea temporară a
doamnei ARHIRE IRINA, în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a
judeţului Vaslui evidenţa persoanelor Vaslui, pe care vă propun să-l adoptaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
RAPORT
cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în
anul 2009
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
In conformitate cu atributiile ce-mi revin ca presedinte al Consiliului judetean Vaslui prin lege,
am actionat permanent in numele si interesul locuitorilor judetului Vaslui.
M-am bucurat de sprijinul consilierilor judeteni dar si al angajatilor Consiliului judetean
Vaslui carora le multumesc pentru efortul si munca depusa pe parcursul acestui an.
Potrivit art.104, alin.(3), lit.b) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificarile si
completarile ulterioare, in calitate de presedinte al Consiliului judetean am obligatia de a va prezenta
raportul de activitate privind modul în care mi-am îndeplinit atribuţiile specifice şi hotărârile
consiliului judeţean pe parcursul anului 2009.
Prezentul raport cuprinde activitatea tuturor serviciilor publice din subordinea Consiliului
judetean Vaslui dar si ale compartimentelor functionale ale aparatului de specialitate, activitate
desfasurata in vederea atingerii obiectivelor propuse de catre conducerea Consiliului judetean Vaslui
si care decurg din aplicarea legislatiei specifice.
Anul 2009 a reprezentat un an deosebit, a fost un an al crizei economice, criza ce s-a resimtit si
la nivelul administratiei publice judetene, alocatiile bugetare fiind reduse in comparatie cu necesitatile
judetului nostru. In acest context am urmarit asigurarea resurselor financiare prin atragerea fondurilor
europene, care sa compenseze lipsa fondurilor guvernamentale.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Consiliul judeţean Vaslui, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin în calitate de autoritate
a administraţiei publice judeţene, dispune de un aparat de specialitate a cărui coordonare, îndrumare şi
control a activităţii este asigurată de preşedintele consiliului judeţean.
Structura organizatorică a aparatului de specialitate cuprinde un număr total de 141 posturi
din care 104 posturi de funcţie publică şi 37 posturi în regim contractual, elaborată astfel ca aceasta să
asigure o maximă funcţionalitate între direcţiile şi compartimentele de specialitate şi conducerea
consiliului judeţean.
Un obiectiv specific urmărit permanent în decursul anului 2009 a fost asigurarea unui
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management performant al resurselor umane prin asigurarea unei colaborări cât mai eficiente şi
flexibile în interiorul aparatului de specialitate.
Totodata, a fost modificata organigrama, înfiinţate noi structuri, în scopul asigurării unei
funcţionalităţi optime, în concordanţă cu cerinţele legislaţiei şi specificul activităţii din perioada postaderare.
Astfel, în vederea respectării noilor reglementări în domeniul transportului public judeţean,
încă din luna decembrie 2008 am supus aprobării consiliului judeţean înfiinţarea Compartimentului
pentru transport public judeţean în structura Direcţiei tehnice, pentru ca, începând cu luna ianuarie
2009, acesta să poată deveni funcţional.
Pe baza nevoilor de instruire ale personalului pentru îmbunătăţirea performanţelor profesionale
individuale identificate din rapoartele de evaluare şi având în vedere resursele limitate ale bugetului
local al judeţului, insuficiente pentru susţinerea financiară a formării profesionale a angajaţilor, în
anul 2009 a fost depusă o cerere de finanţare prin proiectul “Pregatirea profesionala a personalului
Consiliului Judeţean Vaslui”.
Prin acest proiect vor fi organizate 13 sesiuni de formare profesională şi perfecţionare, în
următoarele domenii:
• Management financiar pentru instituţiile şi autorităţile publice;
• Management resurse umane;
• Managementul calităţii;
• Managementul financiar al proiectelor;
• Managementul proiectelor;
• Expert achiziţii publice;
• Investiţii publice;
• Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene;
• Utilizarea calculatorului, nivel avansat- ECDL Complet;
• Limba engleză;
• Gestiunea patrimoniului public şi privat al entităţilor publice;
• Optimizarea comunicării intrainstituţionale;
• Formare formatori.
Pentru ca întreg personalul din aparatul de specialitate să fie pregătit profesional în vederea
executării atribuţiilor şi competenţelor ce le revin cu grad înalt de profesionalism, s-a urmărit
intensificarea preocupării pentru pregătirea profesionala individuala la nivel de direcţii şi
compartimente.
O componentă importantă a managementului resurselor umane este reprezentată şi de
asigurarea unor structuri organizatorice eficiente la nivelul instituţiilor şi serviciilor publice de sub
autoritatea consiliului judeţean. În acest sens, în vederea asigurării bunei desfăşurări a activităţii
instituţiilor şi serviciilor publice de sub autoritatea consiliului judeţean, la solicitarea acestora, s-au
aprobat modificările în structurile organizatorice şi statele de funcţii, corelate cu numărul de posturi şi
cheltuielile de personal alocate prin buget cu această destinaţie.
În materie de salarizare, stabilire a drepturilor de personal, încadrare, perfecţionare, gestionare
resurse umane, prin compartimentul de specialitate s-a asigurat asistenţa de specialitate la nivelul
consiliilor locale, la solicitarea acestora.
La solicitarea consiliilor locale comunale, în conformitate cu prevederile legale, s-a asigurat
desemnarea specialiştilor din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean, ca membri în comisiile
de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursurile organizate pentru ocuparea
posturilor de funcţii publice.
În vederea asigurării transparenţei în relaţiile dintre cetăţean şi Consiliul judeţean Vaslui,
potrivit prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, instituţia
noastră asigură accesul la informaţiile de interes public, din oficiu, prin consultarea site - ul instituţiei
www.cjvs.ro sau la cerere, în condiţiile legii.
Precizez că numărul solicitărilor înregistrate în anul 2009, la Legea nr. 544/2001 privind
liberul acces la informaţiile de interes public au luat amploare, întrucât atât persoanele fizice cât şi
cele juridice au înţeles că aceasta este pârghia prin care pot afla cum şi în ce fel Consiliul Judetean
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Vaslui îşi îndeplineşte atribuţiile prevăzute prin Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală.
Nu au existat plângeri privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la
informaţiile publice.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Compartimentul Managementul Calităţii a fost înfiinţat prin HCJ Nr.45/2008 ca o
componentă a aparatului de specialitate care se subordonează Preşedintelui Consiliului Judeţean
Vaslui şi care are ca principală atribuţie organizarea şi coordonarea activităţii în domeniul
managementului calităţii reglementând activitatea internă a instituţiei şi a serviciilor acordate conform
legii.
În luna ianuarie 2009 în urma auditului extern efectuat de o firmă de specialitate Consiliul
Judeţean Vaslui a primit certificatul nr 2230 C/2009 prin care se confirma introducerea şi
implementarea Sistemului de Management al Calităţii conform standardelor de calitate SR EN ISO
9001:2001.
În cursul anului 2009 Sistemul de Management al Calităţii a fost implementat şi îmbunătăţit
continuu astfel încât în luna decembrie 2009 în urma efectuării auditului de supraveghere Consiliului
Judeţean Vaslui i s-a menţinut certificarea recunoscându-i-se astfel gradul de conformitate,
capabilitatea şi eficienţa sistemului de management al calităţii implementat. Totodată sistemul
răspunde şi cerinţelor legislative (OMFP nr.946/2005 şi OMFP nr.1389/2006) prin care se recomandă
instituţiilor publice reglementarea activităţii specifice proprii în baza unor proceduri interne clar
stabilite .
În acest moment compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului judeţean Vaslui îşi
desfăşoară principalele activităţi/operaţiuni după 42 proceduri de lucru, proceduri clare, asumate şi
aduse la cunoştinţa tuturor celor implicaţi pentru derularea unitară, eliminarea suprapunerilor de
sarcini şi eficientizarea actului administrativ în general.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
În anul 2009, Consiliul judetean Vaslui, in cadrul celor 17 sedinte ordinare si extraordinare, a
adoptat un numar de 172 de hotarari al căror iniţiator am fost şi au vizat, în principal:
• repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din
unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2009;
• adoptări bugete şi rectificări ale acestora;
• aprobare conturilor de execuţie ale bugetului local al judeţului Vaslui, a creditelor externeîmprumut bancar al judeţului Vaslui şi a fondului de rulment al judeţului pe anul 2008;
• aprobare/actualizare strategii, planuri;
• transmiterea unor imobile, proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea consiliului
judeţean în administrarea altor instituţii publice, trecerea unor imobile din domeniul public al
judeţului în domeniul privat sau în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale din
judeţ;
• validări mandate consilieri judeţeni, modificări componenţă comisii de specialitate ale
consiliului judeţean, eliberări şi numiri de membri în comisii;
• acorduri de cooperare/asociere cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţ şi Republica
Moldova;
• modificări state de funcţii şi organigrame ale personalului din aparatul de specialitate al
consiliului judeţean şi ale instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean;
• programe de finanţare nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general;
• aprobare proiecte şi cofinanţări proiecte;
• înfiinţări de centre şi de servicii de protecţie a copilului, ca şi componente funcţionale, fără
personalitate juridică, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui;
• stabilire cuantum taxe locale de competenţa Consiliului judeţean Vaslui;
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•

transformări funcţii publice de execuţie existente în statele de funcţii ale aparatului de
specialitate al consiliului judeţean şi instituţiilor de sub autoritatea consiliului judeţean;
In aplicarea acestor hotărâri precum şi a legislaţiei în vigoare în perioada ianuarie-decembrie
2009 am emis un număr de 342 dispoziţii cu caracter individual privind:
o numirea unor comisii de examinare la concursurile pentru promovarea în clasă unor
funcţionari publici de execuţie, de licitaţie, de recepţie a unor obiective/produse, de
inventariere a patrimoniului, etc.;
o numiri de comisii de evaluare a ofertelor şi organizare a procedurii pentru atribuirea
contractelor de achiziţie publică de bunuri şi servicii;
o drepturi salariale ale personalului consiliului judeţean – salarii, sporuri de vechime, etc.;
o promovarea/avansarea funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean în clase/trepte de salarizare, promovarea unor salariaţi în funcţii publice de execuţie,
încetarea/suspendarea raporturilor de serviciu a unor salariaţi;
o repartizarea unor funcţionari publici pentru urmărirea executării lucrărilor şi acordării de
asistenţă tehnică la obiectivele finanţate din bugetul local al judeţului, din fonduri speciale şi
din fonduri externe;
o schimbarea de nume pe cale administrativă, încuviinţări deplasări minori în străinătate;
În aceeaşi perioadă au fost înregistrate 98 de scrisori locale si 23 de scrisori centrale .
Au fost intocmite documentatii si proiecte de hotarari de guvern pentru atestarea domeniului
public al bunurilor apartinand domeniului public al localitatilor Bogdanesti, Fruntiseni, Grivita,
mun.Vaslui, Berezeni, Blagesti, Deleni, Hoceni, Ivesti, Lipovat, Malusteni, Osesti, Tanacu, Vinderei,
Vulturesti, Zapodeni si Zorleni.
De asemenea, s-a asigurat asistenta de specialitate autoritatilor locale din teritoriu pentru
intocmirea inventarului domeniului public al acestora si s-a actualizat baza de date care contine
informatii despre consilii locale, targuri, piete si oboare.
Totodată, am emis un număr de 198 certificate de urbanism si 63 autorizaţii de construire. În
perioada menţionată, compartimentul Arhitect Şef, la solicitarea primarilor comunelor a verificat
documentaţiile şi a emis Avizul de structură al Arhitectului Şef pentru 229 de proiecte, care au stat la
baza emiterii certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construcţie de către aceştia.
Au fost verificate şi avizate 18 documentaţii de urbanism şi amenajare a teritoriului din care: 2
Planuri Urbanistice Generale (PUG), 3 Planuri Urbanistice Zonale (P.U.Z.) şi 13 Planuri Urbanistice
de Detaliu (P.U.D.)
Au fost controlate pe linie de disciplină în construcţie 17 unităţi administrativ teritoriale.
Consilierii juridici din cadrul institutiei au acordat asistenta juridica si au reprezentat in fata
instantelor judecatoresti atat administratia publica judeteana, cat si pe Presedintele Consiliului
judetean Vaslui in aproximativ 70 de dosare. In acest sens, au redactat cererile de chemare in judecata,
intampinarile, exercitand caile de atac ordinare si extraordinare. Deasemeni au verificat, analizat si
avizat de legalitate contractele incheiate de Consiliul judetean Vaslui cu diversi parteneri.
Având în vedere activitatea desfăşurată în anul 2009 privind “atribuirea contractelor de
achiziţii de produse, servicii şi lucrări” s-au organizat proceduri de atribuire în conformitate cu
prevederile legislaţiei în vigoare în materia achiziţiilor publice. Ca urmare a procedurilor organizate
de Consiliul judeţean Vaslui, au fost atribuite un număr de 93 contracte cu valoare totală de
71.800.000 lei, fără TVA. Toate aceste contracte au fost atribuite în urma unor proceduri pentru care
invitaţiile de participare şi anunţurile de participare au fost publicate în Sistemul Electronic de
Achiziţii Publice (SEAP).
Prin personalul de specialitate Consiliul judeţean a acordat asistenţa tehnică privind pregătirea
şi organizarea procedurilor pentru atribuirea contractelor de achiziţii publice atât instituţiilor de sub
autoritatea Consiliului judeţean cât şi consiliilor locale care au solicitat acest lucru.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
In anul 2009, veniturile bugetului local al judetului Vaslui, au urmat un trend ascendent,
ajungand la valoarea totală de 196.570,4 mii lei. Pe lângă acestea, jude ul Vaslui a mai dispus de
surse financiare provenite din fonduri nerambursabile în sumă de 13.501,7 mii lei, din finantare
rambursabilă în sumă de 49.555,3 mii lei i de venituri în afara bugetului (fondul de rulment) în
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sumă de 7.335,0 mii lei. Astfel, fondurile totale aflate la dispozi ia Consiliului jude ean Vaslui au
fost în anul 2009, în sumă de 266.932,4 mii lei.
Cea mai mare parte a veniturilor bugetului local al judetului Vaslui au avut-o prelevarile si
subventiile din bugetul de stat. Daca în anul 2008 acestea erau de 136.768,0 mii lei, respectiv 31879,0
mii lei, în anul 2009 prelevările au fost în suma de 128.112,3 mii lei, respectiv subventiile de 52.682,4
mii lei. Aceste doua componente ale veniturilor bugetului local pe anul 2009 reprezinta 92,0% din
totalul veniturilor. Diferenta de 8% o reprezinta veniturile proprii, sponsorizarile, i fondurile
nerambursabile.
Daca ne referim la cheltuieli, pe total, constat că acestea au avut aceeasi dinamica. In structura
au avut loc modificari semnificative si acest fenomen s-a datorat legilor bugetare de stat anuale care
au stabilit o noua clasificatie functionala.
Daca urmărim repartizarea sumelor conform clasificatiei economice a indicatorilor bugetari, se
observa o diminuare a cheltuielilor de personal, de la 61001,7 mii lei, în 2008 la 60.581,6 mii lei, în
2009, la subventii pentru institutiile publice o cre tere de la 8.760,8 mii lei în 2008, la 9.907,6 mii lei
în 2009, la transferuri de la 9303,5 mii lei în 2008 la 12.902,7 mii lei în 2009, la celtuieli de capital de
la 18.322,4 mii lei în 2008 la 26.630,1 mii lei în 2009, iar cheltuielile cu „asistenta sociala” s-au
diminuat de la 96.157,4 mii lei in 2008 la 92.523,1 mii lei in 2009.
Analizând repartizarea sumelor pe anul 2009 pe capitolele bugetare constatam ca la învatamant
fondurile alocate au fost în sumă de 24.146,4 mii lei. Cu aceste sume s-au finantat cele 4 Scoli
speciale din Vaslui, Husi si Negresti, Programul „corn si lapte”, olimpiadele si concursurile scolare si
Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala.
In aceasta perioada s-au reabilitat si modernizat cladirile în care-si desfasoara activitatea
Scoala „Aurora” din Vaslui, Scoala „Sf. Ecaterina” din Husi si Scoala speciala din Negresti. La Scoala
pentru surzi Vaslui s-a construit o sală de sport modernă.
La capitolul ”cultura” sumele alocate au de 11.350,1 mii lei în 2009, asigurând finanţarea, în
bune condiţii, a activităţilor instituţiilor culturale din judeţ: Biblioteca „N.M. Spătaru” din Vaslui,
Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui, Centrul Judeţean pentru Conservarea si Promovarea
Culturii Tradiţionale Vaslui, Teatrul „V.I. Popa” din Bârlad, Muzeul „V. Pârvan” din Bârlad, Statuia
ecvestra de la Băcăoani, finanţarea proiectelor sportive, de cultură si culte, precum si contribuţia la
plata cheltuielilor de personal ale personalului neclerical, aparţinând unui număr de 4 culte religioase
recunoscute de lege.
La capitolul ”protectia mediului”, în anul 2009 au fost alocate fonduri în suma de 13.659,8 mii
lei, cel mai important obiectiv fiind „Reabilitarea alimentarilor cu apa, a canalizarilor si epurarea
apelor uzate de la Vaslui, Birlad, Husi si Negresti”.
La capitolul „asistenta sociala” în fiecare an, s-au repartizat fonduri substantiale pentru a
asigura conditii decente persoanelor beneficiare ale unor astfel de servicii. Fondurile alocate în anul
2009 au ajuns la valoarea de 92.523,1 mii lei, reprezentând 47 % din totalul veniturilor la bugetul
local al judeţului. Aceasta demonstrează, pe de o parte, grija sporită pentru populaţia aflată în nevoi,
iar pe de altă parte, creşterea acelerată a numărului de beneficiari datorită deteriorării continue a
condiţiilor socio-economice din judeţ.
De la acest capitol se finanţează în special Direcţia Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui si Centrele de asistenta medico-sociala Băceşti, Codăieşti şi Ghermăneşti.
La capitolul „transporturi” în anul 2008 s-au repartizat fonduri în suma de 27.801,3 mii lei, în
2009 alocările cu această destinaţie fiind de 60.144,3 mii lei, din care 7.416,7 mii lei din împrumut, în
anul 2008 şi, respectiv, 28.083,7 mii lei.
De asemenea, au fost alocate fonduri prin Programul de pietruire a drumurilor la sate aprobat
prin HG nr. 577/ 1997 în sumă de 2.873,0 mii lei în 2008 şi în sumă de 8.137,0 mii lei. Din toate
aceste sume au fost finanţate lucrări pe un număr de 28 drumuri comunale şi judeţene.
La capitolul „sănătate” am urmărit ca an de an sa majoram fondurile cu aceasta destinaţie
ajungând ca la nivelul anului 2009 să repartizam de la bugetul local al judeţului suma de 1.290,2 mii
lei, din care 500,0 mii lei pentru realizarea documentaţiei tehnico-economice pentru proiectul
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului de urgenţă Vaslui” şi 790,0 mii lei pentru
finanţarea centrelor medico-sociale din judeţ. Subliniem, de asemenea, că va continua cofinanţarea
lucrărilor de Consolidare a corpului C a Spitalului de urgenţă Vaslui, alocându-se în acest an prin
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bugetul judeţului suma de 2.000,0 mii lei.
Referitor la veniturile si cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local subliniem ca în
anul 2009 avem un record privitor la suma ce se afla în fondul de rulment. Daca la sfârşitul anului
2008 aveam 6.134,9 mii lei, la încheierea exerciţiului bugetar 2009 soldul fondului de rulment era de
27.541,9 mii lei, în cea mai mare parte ( suma de 14.500,0 mii lei) fiind constituit din sume alocate
din fonduri nerambursabile pentru prefinanţarea proiectelor contractate la finanţare în anul 2009, dar,
la care, nu au început lucrările din cauza prelungirii perioadei de derulare a procedurilor de atribuire a
contractelor de lucrări. Aceste venituri evidenţiate în afara bugetului vor fi utilizate în acest an cu
aceiaşi destinaţie, adică la finanţarea proiectelor, dar şi a altor investiţii de interes judeţean.
Bugetul fondurilor nerambursabile cuprindea atât la venituri cat si la cheltuieli suma de
13.501,7 mii lei. Din această sumă 1.109,7 mii lei au fost repartizaţi la capitolul „autorităţi publice”
pentru finanţarea a 6 proiecte din domeniu, 720,4 mii lei sunt repartizaţi la invaţământ pentru
finanţarea a două proiecte specifice învăţământului special, 2.193,0 mii lei la cultura pentru
finanţarea a trei proiecte culturale, 7.384,5 mii lei la asistenta sociala pentru finanţarea a 7 proiecte ale
Direcţiei Asistenţa Socială si Protecţia Copilului Vaslui şi suma de 1.939.3 mii lei la transporturi
pentru reabilitarea a două drumuri judeţene.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
A. În ceea ce priveşte dezvoltarea locală şi integrarea europeană, activitatea s-a concentrat, şi în
anul 2009, pe trei mari direcţii:
 dezvoltare locală şi regională;
 elaborarea şi implementarea de proiecte cu finanţare nerambursabilă;
 informare europeană.
1. În ceea ce priveşte activitatea în domeniul dezvoltării locale şi regionale, accentul s-a pus,
în anul 2009, pe:
a.
reactualizarea unor documente strategice deosebit de importante pentru accesarea
instrumentelor structurale;
b. extinderea unor structuri la nivel judeţean capabile să absoarbă fondurile de post-aderare,
pentru realizarea coeziunii economice şi sociale.
a.
reactualizarea unor documente strategice deosebit de importante pentru accesarea
instrumentelor structurale.
Anul 2009 a fost un an bogat în acţiuni de dezvoltare a parteneriatelor locale şi
regionale în vederea accesării a diverse surse de finanţare naţionale şi europene.
Au fost încheiate acorduri de asociere cu autorităţi ale administraţiei publice locale din
Codăe ti, Fălciu, Rebricea si Ştefan cel Mare în vederea realizării a patru proiecte de îmbunătaţire a
calităţii mediului prin care peste 182 de hectare de teren degradat vor fi împădurite.
Prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURONEST, constituită din toate cele 6
consilii judeţene din regiunea de Nord-Est , Consiliul judeţean Vaslui a promovat spre finanţare, prin
Programul Operaţional Regional 2007-2013, proiectul „Achiziţionare echipamente specifice pentru
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est (cerere de finanţare I)”.
Prin parteneriatul creat la nivel regional se vor atrage 47.674.640,25 lei din care vor fi achiziţionate şi
repartizate judeţului Vaslui echipamente şi bunuri pentru intervenţii în situaţii de urgenţă în valoare de
6.440.000 lei, urmând ca în anul 2010 să fie depusă o nouă cerere de finanţare cu acelaşi scop, în
valoare de 32.575.544,23 lei, din care pentru judeţul Vaslui vor fi 4.410.728 lei.
În anul 2008 printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă destinat modernizării şi
eficientizării activităţii Consiliului judeţean Vaslui a fost implementat sistemul de management al
calităţii, certificat în luna decembrie 2008.
2.
Activitatea în domeniul proiectelor cu finanţare nerambursabilă a fost, şi în
anul 2009, una deosebit de bogată, constând în derularea, identificarea, scrierea şi
depunerea spre finanţare a unui număr de 21 de proiecte.
În anul 2009, Consiliul judeţean Vaslui a avut în implementare un număr de 3 proiecte cu
finanţare prin Programul Operaţional Regional, cu o valoare totală de peste 27 milioane Euro, la care
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se adaugă alte 6 milioane Euro din proiectele implementate în parteneriat cu Consiliul Judeţean Iaşi.
Este vorba de proiectul de reabilitare şi modernizare a drumului judeţean Creţeştii de Sus Murgeni, de reabilitarea Centrului cultural- istoric al municipiului Bârlad, reabilitarea şi
extinderea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, reabilitarea şi modernizarea drumului
judeţean Iaşi - Rebricea şi proiectul de achiziţionare echipamente pentru situaţii de urgenţă.
În anul 2009, Consiliul judeţean Vaslui a depus un număr de 4 proiecte pentru finanţare prin
Programul Operaţional Regional, în valoare totală de peste 21 milioane Euro, pentru reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean Vaslui, a şcolilor speciale din Huşi şi Negreşti şi a
Centrului de asistenţă medico - socială Codăeşti.
Dintre acestea, cel mai important ca valoare şi ca impact pentru creşterea calităţii vieţii
locuitorilor judeţului este proiectul “Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului Judeţean de
Urgenţă Vaslui”, cu o valoare totală de 15 milioane de Euro, care a fost acceptat pentru finanţare,
urmând ca în perioada următoare să fie elaborat proiectul tehnic. Se estimează ca, la jumătatea anului
2010, proiectul să intre în implementare. Prin acest proiect, cei aproximativ 37.000 de pacienţi pe care
îi înregistrează anual spitalul judeţean vor beneficia de condiţii adecvate de spitalizare, în saloane
modernizate, dotate cu mobilier nou şi băi, precum şi de acces la echipamente performante de
diagnostic şi tratament.
Un alt proiect de mare importanţă pentru judeţul nostru, care a fost depus in anul 2009 şi
acceptat pentru finanţare de către Administraţia Fondului pentru Mediu este cel de împădurire a
peste 185 hectare de teren degradat (în comunele Ştefan cel Mare, Rebricea, Fălciu şi Codăeşti), în
valoare totală de 5,9 milioane lei. Contractul de finanţare a fost semnat la sfârşitul anului 2009, iar
lucrările de împădurire vor demara în primăvara acestui an.
În ceea ce priveşte fondurile de pre-aderare, în anul 2009, Consiliul judeţean Vaslui a finalizat
2 proiecte în cadrul Programului de Vecinătate România - Republica Moldova, în valoare totală de
aproximativ 260.000 Euro. La acestea se adaugă alte două proiecte finalizate în decembrie, pentru
reabilitarea unor sectoare de drum judeţean în zonele Negreşti - Valea Mare şi Buda- Oşeşti, în
valoare de aproximativ 400.000 Euro, finanţate prin programul Phare 2006.
Nu în ultimul rând, dorim să amintim că în luna octombrie a anului 2009 au fost depuse încă trei
proiecte pentru accesarea altor surse de finanţare europeană. Este vorba despre Centrul balnear
Ghermăneşti, proiect cu o valoare totală de peste 3,3 milioane Euro, de Complexul muzeal - satul
moldovenesc, în valoare totală de peste 2,3 milioane Euro (depuse în cadrul Programului Operaţional
Comun România - Ucraina - Moldova) şi de proiectul “Sistem informatic integrat al judeţului
Vaslui”, în valoare totală de aproximativ 1,5 milioane Euro (depus în cadrul Programului Operaţional
Creşterea Competitivităţii Economice).
Pentru dezvoltarea capacităţii administrative, Consiliul judeţean Vaslui are în implementare un proiect
pentru reactualizarea strategiei de dezvoltare economico -socială şi a depus în luna decembrie un altul
pentru perfecţionarea profesională a angajaţilor, care totalizează peste 300.000 Euro.
În anul 2009, a continuat implementarea a cinci proiecte de coperare transfrontalieră,
finanţate prin Programul de Vecinătate România – Moldova 2004-2006, in care Consiliul
judetean Vaslui este partener al unor raioane din Republica Moldova, contribuind cu
experienţă şi expertiză:
♦ „Îmbunătăţirea situaţiei social- economice şi majorarea activităţii investiţionale a localităţilor
dezavantajate din lunca raului de frontieră Prut a Raionului Hînceşti, prin renovarea drumului
M – 1 – Ivanovca – Obileni – cotul Morii”- aplicant Consiliul raional Hancesti;
♦ ”Dezvoltarea capacităţilor investiţionale în zona turistică Hânceşti-Leuşteni”, aplicant
Consiliul raional Hancesti;
♦ „Dezvoltarea traseelor turistice in zona transfrontaliera Nisporeni- Prut”- aplicant- Consiliul
raional Nisporeni;
♦ „Parteneriate sociale transfrontaliere pentru beneficiul bătrănilor solitari”, finanţat prin
Programul Programului de Vecinătate România-Moldova Tacis CBC 2005-2006, depus de
Consiliul raional Soroca;
♦ „O familie pentru fiecare copil!”, finanţat prin Programul Programului de Vecinătate
România-Moldova TACIS CBC 2005-2006, aplicant Consiliul Raional Leova.
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Tot în anul 2009 au fost finalizate încă patru proiecte derulate în parteneriat cu diverse instituţii
subordonate Consiliului judeţean Vaslui, în care Direcţia a fost implicată în implementare şi
monitorizare:
• „TINART” – finanţat prin Programul de Vecinătate România-Moldova , 2004-2006,
Prioritatea 2, Phare CBC 2006, aplicant Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu
Spătarul”
• „Sportul-prietenie şi competiţie”, finanţat prin Programul de Vecinătate RomâniaMoldova , 2004-2006, Prioritatea 2, Phare CBC 2006, aplicant Şcoala specială Aurora
Vaslui
• „Planetariul Bârlad”, finanţat prin Programul de Vecinătate România-Moldova , 20042006, Prioritatea 1 , Phare CBC 2006, aplicant Muzeul „Vasile Pârvan” Bârlad ;
• „Antichitatea târzie în bazinul Prutului”, finanţat prin Programul de Vecinătate
România-Moldova , 2004-2006, Prioritatea 1 , Phare CBC 2006, aplicant Muzeul
„Vasile Pârvan” Bârlad .
În cadrul proiectului „Managementul deseurilor in judetul Vaslui” derulat în parteneriat cu
Ecoverf din Belgia si finantat de Guvernul Flamand, in anul 2009 au fost realizate investitiile pentru
proiectele pilot de colectare selectiva din comunele Lipovat, Solesti si Rosiesti si s-a desfasurat vizita
expertilor belgieni de supervizare a proiectelor pilot, in luna noiembrie 2009.
Prin Direcţia de integrare europeană s-a acordat asistenţă în elaborarea şi implementarea de
proiecte cu finanţare nerambursabilă tuturor solicitanţilor (în mod deosebit instituţiilor subordonate şi
autorităţilor publice locale).
Şi în anul 2009 Consiliul judeţean Vaslui a fost finanţator al activităţilor nonprofit de interes
general.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor din fonduri
publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, Consiliul judeţean a aprobat prin
Hotărârea nr. 43/2009 Programul judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes general pe anul 2009, în domeniile cultură, culte şi sport.
Prin acest program, a fost alocată suma de 350.000 lei organizaţiilor neguvernamentale din
judeţul Vaslui cu activitate în domeniul culturii, cultelor şi sportului.
Au fost depuse pentru finanţare un număr de 31 propuneri, distribuite pe domenii astfel: 11 în
domeniul culturii, 10 în domeniul cultelor şi 10 în domeniul sportului.
Au fost selectate, în vederea finanţării, 24 de proiecte, după cum urmează: 9 în domeniul
culturii, 7 în domeniul cultelor şi 8 în domeniul sportului.
Sumele solicitate prin proiectele aplicate au fost, după cum urmează:
♦ pe domeniul “Cultură”, 149.990 lei;
♦ pe domeniul “Culte”, 100.000 lei;
♦ pe domeniul „Sport”, 100.000 lei.
După semnarea contractelor încheiate cu solicitanţii, în perioada iunie – decembrie
2009 au fost implementate 23 de proiecte din cele 24 contractate.
O activitate distinctă cu implicare în domeniul dezvoltării locale a fost cea legată de
promovarea potenţialului turistic al judeţului în vederea creşterii contribuţiei acestui sector la
economia locală.
În acest sens, a fost înfiinţat printr-un proiect cu finanţare nerambursabilă un punct de
informare turistică care a promovat, începînd din decembrie 2008, obiectivele turistice din judeţul
Vaslui, distribuind materiale informative şi susţinînd activităţi informative.
Tot în scopul atragerii de resurse în vederea valorificării potenţialului turistic al judeţului au
fost înaintate către diverse instituţii centrale solicitări şi materiale suport referitoare la principalele
proiecte de investiţii în turism.
3.
Activitatea de informare europeană s-a derulat prin Centrul de Informare
EUROPE DIRECT Vaslui
Având ca activitate curentă informarea populaţiei, Centrul de Informare EUROPE DIRECT a
continuat să furnizeze informaţii publicului vasluian atât prin telefon, fax, e-mail, cât şi la sediul său
(1262 de clienţi au trecut pragul Centrului, în perioada 1.01.-31.12.2009).
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Pentru ca informaţia europeană să ajungă în toate colţurile judeţului, au fost editate, o dată la
două luni, buletine informative cuprinzând informaţii despre evenimentele organizate de Centru sau
alte instituţii din judeţ privind Uniunea Europeană, informaţii de interes general, precum şi
informaţii privind oportunităţile de finanţare active. Publicaţia, în număr de 500 de exemplare, a fost
distribuită gratuit primăriilor din localităţile judeţului, şcolilor, instituţiilor judeţene şi locale,
bibliotecilor, mass-mediei locale. De asemeni, Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui a
pus la dispoziţia vasluienilor un site web, cu informaţii de interes general, oportunităţi de finanţare,
noutăţi, priorităţi ale Comisiei Europene, activităţi ale Centrului, publicaţii proprii şi alte informaţii de
interes pentru public.
În anul 2009, Centrul de Informare EUROPE DIRECT Vaslui a organizat o paleta largă de
activităţi adresate grupurilor ţintă prioritare (elevilor, tinerilor, populaţiei din mediul rural şi
personalului din administraţia publică locală):
Aniversarea Zilei Europei
Campanie de informare pe tema alegerilor pentru Parlamentul European
Dezbateri publice
Seminar „Oportunităţi de finanţare pentru dezvoltarea zonei rurale”
Concurs de proiecte de comunicare
În perioada octombrie- decembrie s-a desfăşurat un concurs de proiecte de comunicare cu tema
„Energia şi schimbările climatice”, la care au participat elevi de gimnaziu (cls. a VII-a şi a VIII-a) din
13 şcoli de pe întreg teritoriul judeţului. Festivitatea de premiere a concursului organizat de Centrul de
Informare Europe Direct Vaslui s-a desfasurat pe 22 decembrie, la Centrul de Resurse pentru Afaceri
Vaslui si s-a bucurat de prezenta a peste 100 de participanti.
Pentru dezvoltarea activităţilor de informare şi comunicare pe teme europene şi întărirea
reţelei de multiplicatori, în anul 2009, personalul Centrului EuropeDirect Vaslui a participat la
următoarele acţiuni:
♦ în perioada 5-6 februarie - Seminarul de formare "Inaugurarea Retelei EUROPE DIRECT"
2009 – organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania;
♦ în perioada 12-13 februarie - Seminarul "Inaugurarea noii Reţele europene de centre de
informare EUROPE DIRECT", Bruxelles – organizat de Comisia Europeana;
♦ în perioada 11-13 septembrie – Seminarul de formare si informare pentru membrii Retelei
EUROPE DIRECT , organizat de Reprezentanta Comisiei Europene în Romania;
♦ în perioada 9-11 decembrie – Conferinţa Naţională a Reţelelor de Comunicare EUROPE
DIRECT, organizat de Reprezentanţa Comisiei Europene în Romania;
B. Activitatea în domeniul relaţiilor externe s-a axat, în anul 2009, pe următoarele 2 direcţii:
 întărirea relaţiilor cu partenerii din Republica Moldova;
 întărirea cooperării inter-regionale prin participarea la evenimentele organizate de Adunarea
Regiunilor Europei .
1. Întărirea relaţiilor cu partenerii din Republica Moldova a cuprins, în anul 2009,
următoarele acţiuni principale:
a. Participarea la evenimente organizate în cadrul Asociaţiei Euroregiunii Siret –Prut – Nistru.
b. Participarea la evenimente organizate în cadrul unor proiecte şi programe de cooperare
transfrontalieră
c. S-a facilitat acordarea de vize pentru mai mult de 100 de persoane din cadrul institutiilor
partenere din raioanele Republicii Moldova: Hînceşti, Leova, Soroca, Nisporeni, comuna Sărata
Galben.
2. Întărirea cooperării inter-regionale prin participarea la evenimentele organizate de
Adunarea Regiunilor Europei si prin încheierea de acorduri internaţionale.
a. Participarea la evenimente organizate de Adunarea Regiunilor Europei
În perioada 21-22 mai 2009, o delegaţie a Consiliului judeţean Vaslui, compusă din: Gheţău Ionuţ,
Rinder Ana Smaranda, Daicu Ionela, a participat la Conferinţa ARE cu tema „Conturarea viitorului
Europei – în ajunul alegerilor europene”, şi la cea de a doua reuniune a Reţelei Regionale de Tineret a
ARE care a avut loc în oraşul Krzyzowa – Wroclaw, Polonia. Obiectivele conferinţei au fost:
încurajarea unei comunicări mai eficace între tineri, pentru a construi o viziune asupra unui viitor
comun; promovarea principiului subsidiarităţii şi dezvoltarea cooperării interregionale la nivel
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european; încurajarea participării cu frecvenţă sporită a tinerilor în procesele democratice locale şi
regionale; dezvoltarea simţului responsabilităţii politic şi civic.
Ca o concluzie a evenimentului: a fost discutat şi adoptat Programul Strategic 2009-2010, a fost
ales preşedintele Reţelei Regionale de Tineret.
b. Încheierea de acorduri internaţionale
În scopul îmbunătăţirii colaborării dintre judeţul Vaslui, România şi raioanele Orhei, Soroca,
Ştefan Vodă din Republica Moldova, al întreprinderii de activităţi reciproc avantajoase, al susţinerii
dezvoltării economice şi sociale a judeţului nostru, au fost iniţiate şi semnate acorduri de colaborare
cu cele 3 unităţi administrativ teritoriale.
Scopul acestora constă în extinderea şi îmbunătăţirea relaţiilor dintre organizaţiile, colectivităţile şi
autorităţile locale din unităţile administrativ teritoriale semnatare, în contextul alinierii la standardele
în domeniu în plan european. Pentru realizarea acestui scop, părţile semnatare îşi propun armonizarea
preocupărilor şi extinderea colaborării în următoarele domenii:
• Administraţie publică locală
• Economie
• Colaborare transfrontalieră şi protecţia mediului înconjurător
• Servicii sociale
• Învăţământ
• Cultură.
C. Activitatea în domeniul relaţiei cu Organizaţiile Neguvernamentale s-a concentrat pe
următoarele direcţii:
• informarea organizaţiilor din judeţ cu privire la sursele de finanţare accesibile;
• actualizarea bazei de date care cuprinde ONG-urile existente;
• furnizarea de informaţii cu privire la ONG-urile din judeţ către alte instituţii.
În anul 2009 activitatea de elaborare a cererilor de finanţare a fost mutată pe
implementarea proiectelor a căror finanţare a fost obţinută, gestionînd proiecte în valoare de
aproximativ 40 de milioane de euro,continuarea instruirii personalului propriu în vederea
gestionării corecte şi în acord cu finanţatorul a fondurilor nerambursabile obţinute i începerii
planificarii strategice în domeniul dezvoltării regionale şi locale pentru urmatoarea perioada de
programare.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Pentru anul 2009 Unitatea de Implementare a Proiectului (UIP) „Sistem integrat de
management al deşeurilor solide în judeţul Vaslui” şi-a propus următoarele obiective:
• obţinerea tuturor documentelor instituţionale aferente proiectului;
• obţinerea tuturor documentelor necesare pentru asigurarea terenurilor aferente investiţiei;
• demararea demersurilor pentru obţinerea Acordului de mediu pentru proiect şi obţinerea
Declaraţiei Autorităţii Responsabile cu Monitorizarea Siturilor Natura 2000;
• obţinerea avizelor de gospodărire a apelor şi a avizelor de principiu, pentru obiectivele mari de
investiţie (depozite vechi, staţii de transfer, depozit ecologic);
• obţinerea şi aprobarea celorlalte documente ce vor însoţi cererea de finanţare (Studiul de
fezabilitate, Analiza cost – beneficiu, Raport instituţional).
În ceea ce priveşte documentele instituţionale aferente proiectului s-au semnat Statutul şi
Actul constitutiv al Asociaţiei pentru Dezvoltare Intercomunitară a judeţului Vaslui (ADIV) de către
toţi membrii acesteia (toate autorităţile locale din judeţul Vaslui) şi s-a obţinut certificatul de
înregistrare al ADIV la registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de pe lângă Judecătoria Vaslui. De
asemenea, s-a aprobat, prin hotărâre de consiliu local, contractul de asociere de către toate autorităţile
locale din judeţ urmând să fie aprobat şi în şedinţă ADIV.
Referitor la documentele necesare pentru asigurarea amplasamentelor aferente investiţiilor s-au
obţinut în totalitate şi anume: hotărâri de consiliu local privind proprietatea asupra terenurilor şi
punerea acestora la dispoziţia proiectului şi adeverinţe ce menţionează că nu s-au depus cereri de
retrocedare şi nu există litigii cu privire la stabilirea şi delimitarea proprietăţii pentru obiectivele
investiţiilor.
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La începutul anului s-a depus documentaţia pentru obţinerea Acordului de mediu, pentru
proiect, şi s-au făcut toţi paşii necesari în acest sens, astfel în noiembrie 2009 s-a eliberat Acordul de
mediu pentru proiect. În acelaşi timp s-au demarat şi paşii pentru obţinerea Declaraţiei Autorităţii
Responsabile cu Monitorizarea Siturilor Natura 2000, aceasta fiind emisă în luna septembrie.
În anul 2009 s-au făcut demersurile necesare obţinerii Avizelor de gospodărire a apelor pentru
obiectivele mari de investiţii şi anume: depozitele vechi de deşeuri ce urmează a fi închise prin proiect
(Bârlad, Huşi şi Negreşti), staţiile de transfer (Bârlad, Huşi, Negreşti şi Vaslui) şi depozitul ecologic
de la Roşieşti. De asemenea, tot pentru obiectivele mari de investiţii, s-au obţinut avizele de principiu
de la ROMTELECOM, E-ON MOLDOVA S.A., S.C. GAZ-EST S.A. VASLUI, S.C. TERMICA
VASLUI S.A., DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI, INSPECTORATUL PENTRU
SITUAŢII DE URGENŢĂ „PODUL ÎNALT” VASLUI.
În ceea ce priveşte obţinerea şi aprobarea celorlalte documente, ce vor însoţi cererea de
finanţare, situaţia lor se prezintă astfel: Studiul de fezabilitate a fost trimis de către firma de
consultanţă în variantă iniţială, în limba engleză şi româna, la sfârşitul lunii octombrie. Acesta a fost
analizat şi s-au făcut observaţii şi comentarii, ce au fost transmise firmei de consultanţă pentru a
realizarea varianta finală, urmând ca această variantă finală să ne fie transmisă la începutul anului
2010 pentru aprobare. Analiza cost – beneficiu şi Raportul instituţional au fost transmise tot în
variantă iniţială, pentru analiză urmând ca la începutul anului 2010 sa fie transmise în variantă finală.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
O activitate importantă în anul 2009 s-a axat pe promovarea, urmărirea şi finalizarea
proiectelor de investiţii, în special a celor care vizează infrastructura, respectiv lucrări de drumuri şi
poduri precum şi alimentări cu apă în localităţile judeţului. În acelaşi timp au fost promovate şi alte
proiecte de investiţii în domenii privind învăţământul, asistenţa socială, reparaţii şi întreţinere a unor
clădiri aparţinând Consiliului judeţean Vaslui, etc.
Datorită faptului că fondurile aflate la dispoziţia Consiliului judeţean au fost insuficiente, un
accent deosebit s-a pus pe utilizarea cât mai eficientă a banului public, în conformitate cu legislaţia în
vigoare, atragerea de surse naţionale si europene de finanţare, precum si pe deschiderea unei linii de
împrumut bancar în vederea menţinerii viabilităţii drumurilor judeţene si a cofinanţării programului
privind reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă, a sistemelor de canalizare şi a staţiilor de epurare
din municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti.
În bugetul pe anul 2009 la capitolul Transporturi s-a prevăzut suma de 10.902.000 lei din care
“cheltuieli de capital” suma de 7.000.000 lei reprezentând lucrări pe următoarele drumuri judeţene
- DJ 284 : Arsura – Pâhneşti, Stabilizare versanţi
- DJ 245E : Deleni
- DJ 246 A : Moara Domnească
- DJ 207H : Chiţoc – Poiana Căprioarei
- Documentaţii tehnice şi documentaţii cadastrale pe drumuri judeţene
şi suma de 3.902.000 lei pentru lucrări de întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice pe 156 de km şi
întreţinere drumuri pietruite pe 195 km.
Consiliul judeţean Vaslui a aprobat prin H.C.J. 9/2008 şi 10/2008, contractarea unui credit
extern în valoare de 20.000.000 euro (cca. 70.000.000 lei) pentru reabilitarea a 14 drumuri judeţene şi
asigurarea cofinanţării investiţiei “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de
canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, judeţul Vaslui” şi
pentru reabilitarea Blocului G1, Bîrlad.
Cele 14 drumuri sunt următoarele :
- Reabilitare DJ 159: Limită jud. Neamţ – Băceşti -Băbuşa –Păltiniş-Slobozia – Racova –
Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia– Bleşca
- Reabilitare DJ 243: Bîrlad (DN 24 ) – Pogana – Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fîntînele –
Rădeni – Dragomireşti
- Reabilitare DJ 243 A: Pogana (DJ 243)Crângu Nou -Ciocani – Iveşti – Pogoneşti -Tutova Criveşti -Pochidia – Satu Nou -Limita jud. Galaţi
- Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B – Coroieşti
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- Reabilitare DJ 244 C : Huşi (DN 24 B) – Pădureni – Leoşti – Văleni – Urlaţi – Dimitrie
Cantemir -DJ 244 A (Muşata)
- Reabilitare DJ 244 E : DN 24 B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti)
- Reabilitare DJ 244 I : Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni – Măluşteni
- Reabilitare DJ 245 : DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti – Băcani -Vulpăşeni -Ghicani –Al. VlahuţăBuda-Morăreni -Floreşti – Oprişiţa
- Reabilitare DJ 245 A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ –Suceveni- Bogdana – Similişoara
– Găvanu-Morăreni-Ghergheşti-Valea Lupului-Lunca-Siliştea-Iana
- Reabilitare DJ 246 : DJ 247 (Codăeşti)–Rediu Galian–Tăcuta–Focşasca–Limita jud. Iaşi
- Reabilitare DJ 246 A : DN 24 (Moara Domnească) – Fereşti – Bereasa – DJ 247 (Tătărăni)
- Reabilitare DJ 284 : DN 24 B (Huşi) – Epureni – Duda – Pâhneşti -Fundătura-Arsura-DN
28(Ghermăneşti)
- Reabilitare DJ 243D : DJ 243 –Perieni
- Reabilitare DJ 248 B : Lim. jud.Iaşi -Negreşti (DN 15D)
Până în prezent s-au terminat lucrările conform programelor aprobate la un număr de 11
drumuri judeţene iar celelalte sunt în execuţie.
Reabilitarea şi refuncţionalizarea Blocului G1, str. Vasile Pârvan nr. 4 Bârlad reprezentând un
număr de 39 de apartamente cu una şi 2 camere finalizat în 2009, a fost în valoare de 2.100.000 lei.
În ceea ce priveşte subprogramul de “Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului
de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti, judeţul
Vaslui”, acest obiectiv este de o amploare foarte mare atât fizic cât şi valoric. Colaborarea cu
Ministerul Mediului nu decurge normal conform convenţiei. Valoarea totală a proiectului este de
67.000.000 euro (cca. 249.000.000 lei) din care cota de cofinanţare aferentă Consiliului judeţean
Vaslui este de 25% şi Ministerul Mediului 75%. Până la sfârşitul anului 2009 s-au efectuat servicii de
proiectare şi lucrări în sumă de 20.000.000 lei.
În anul 2009 potrivit programului de finanţare aprobat prin H.G. 577/1997 au beneficiat de
finanţare 6 drumuri judeţene si un număr de 22 de drumuri comunale reprezentând o lungime de 148
de Km cu o valoare alocată de 8.100.000 lei.
În ceea ce priveşte alimentările cu apă în mediul rural în anul 2009 au obţinut finanţare prin
H.G. 577/1997 un număr de 18 comune din care pentru 10 comune a fost realizată documentaţia
tehnică iar în celelalte 8 comune s-au realizat 40 de km de reţele de distribuţie, rezervoare, aducţiuni şi
captări în valoare totală însumată de 5.600.000 lei.
Pentru accesarea fondurilor europene aferente măsurii 3.2.2. care afectează direct activitatea
consiliilor locale în domeniul alimentărilor cu apă, staţiilor de tratare-epurare, construire grădiniţe,
conservarea patrimoniului cultural s-au depus un număr de 43 de proiecte care se află în stadiul de
evaluare în valoare de cca. 440.000.000 lei. În acest moment sunt în execuţie 14 proiecte aprobate în
anul 2008 în valoare de 116.000.000 lei.
În ceea ce priveşte implementarea programului de dezvoltare a infrastructurii rurale instituit
prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006, Judeţul Vaslui a depus spre aprobare un număr de 67 proiecte
(tot atâtea consilii locale) reprezentând alimentări cu apă, amenajare poduri şi podeţe în mediul rural.
Până în prezent s-au aprobat 57 în valoare de 148.740.400 lei pentru următoarele comune Albeşti,
Alexandru Vlahuţă, Arsura, Banca, Băceşti, Bălteni, Berezeni, Blăgeşti, Bogdana, Bogdăneşti,
Bogdăniţa, Buneşti-Avereşti, Boţeşti, Ciocani, Costeşti, Dăneşti, Deleşti, Deleni, Dimitrie Cantemir,
Dodeşti, Dragomireşti, Drânceni, Duda-Epureni, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Hoceni, Iana, Ivăneşti,
Iveşti, Ibăneşti, Laza, Lipovăţ, Micleşti, Muntenii de Jos, Murgeni, Negreşti, Olteneşti, Pochidia,
Pogoneşti, Poieneşti, Pogana, Pungeşti, Puşcaşi, Rebricea, Roşieşti, Soleşti, Stănileşti, Şuletea,
Todireşti, Tutova, Tanacu, Tătărăni, Văleni, Vinderei, Voineşti, Zorleni. Sunt în curs de evaluare şi
aprobare un număr de 10 proiecte în valoare de 35.185.240 lei. Tot în cadrul acestui program s-au
depus pentru înfiinţarea bazelor sportive în mediul rural un număr de 34 de proiecte din care au fost
finanţate un număr de 26 de proiecte şi anume Alexandru Vlahuţă, Arsura, Băceşti, Boţeşti, Codăeşti,
Coroieşti, Dimitrie Cantemir, Drânceni, Dumeşti, Griviţa, Hoceni, Lipovăţ, Muntenii de Jos, Rafaila,
Negreşti, Olteneşti, Pădureni, Rebricea, Roşiesti, Stănileşti, Ştefan cel Mare, Tătărăni, Todireşti,
Vetrişoaia, Vultureşti, Zăpodeni în valoare de 16.781.000 lei.
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Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Printre atributii se numara si indrumarea metodologica a activitatilor de stare civila
desfasurate in comune si orase, atributie realizata prin intermediul serviciului comunitar de evidenta a
persoanelor.
Obiectivul principal care a stat in atentia serviciilor publice comunitare de evidenta a
persoanelor din judet a fost asigurarea starii de legalitate pe linie de evidenta persoanei si de stare
civila, prin luarea masurilor de aplicare in mod unitar a legislatiei specifice, fiind si un an electoral cu
alegeri euro-parlamentare si prezidentiale.
In perioada analizata, au fost realizate o serie de obiective ce au stat in atentia factorilor de
conducere, dupa cum urmeaza;
- organizarea si planificarea activitatilor,
- pregatirea profesionala a personalului structurilor,
- coordonarea si controlul serviciilor locale si oficiilor de stare civila din judet, pentru punerea
in legalitate cu acte de identitate si de stare civila, a persoanelor in cauza,
- luarea masurilor necesare aprovizionarii cu materiale specifice activitatii,
- actualizarea bazelor de date, necesare intocmirii listelor electorale, efectuarea verificarilor si
activitatilor conform dispozitiilor Inspectoratul National pentru Evidenta Persoanelor, inclusiv
rezolvarea neconcordantelor dintre bazele de date,
- participarea la Convocarea metodologica de la Bucuresti, organizata de Inspectoratul National
pentru Evidenta Persoanelor si desfasurararea ulterior a convocarii in acest sens la nivel de judet;
- Finalizarea implementarii de catre Consiliul Judetean Vaslui a proiectului pe linie de rromi,
intitulat ,,Si ei trebuie sa devina cetateni cu drepturi depline,, la care serviciul nostru impreuna
cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Vaslui si Barlad au fost
parteneri,
A) Pe linie de evidenta persoanei, la nivelul Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a
Persoanelor;
- Pentru prevenirea neregulilor la regimul de evidenta a persoanei s-au organizat si executat un
numar de 29 actiuni si controale, din care 5 impreuna cu lucratori de la politie, ai Directiei Judetene
pentru Protectia Copilului, consilieri ai Primariei cu atributii pe linia organizatiilor de rromi, la
unitatile de cazare in comun si in zonele cu probleme deosebite, s.a.
S-au efectuat 37 instruiri cu ocazia actiunilor efectuate la scoli, receptioneri, administratori,
C.E.C., posta si s-au efectuat 63 activitati de mediatizare a actelor normative la radio-TV si presa.
Cu aceasta ocazie s-au aplicat un numar de 242 sanctiuni contraventionale conform O.U.G.
nr.97/2005, modificata si actualizata, in valoare de 6560 RON.
De asemenea s-au mai efectuat 20 controale la unitatile sanitare si de protectie sociala.
Au fost efectuate un numar 90174 verificari, din care 80844 pentru M.A.I., respectandu-se
prevederile legislatiei in vigoare, inclusiv prev. L/677/2001, H.G/781/2002, s.a.
S-au efectuat 52 actiuni de preluare imagini cu statia mobila la posturile de politie mai
indepartate din judet si s-au preluat 596 imagini.
Au fost luate in evidenta la nastere un numar de 6345 persoane si ca urmare a restabilirii
domiciliului, redobindirii cetateniei, un numar de 361 persoane.
- S-au editat si eliberat un numar de 40007 acte de identitate, din care 37908 carti de identitate si
2099 carti de identitate provizorii, 6712 acte de identitate ca urmare a schimbarii domiciliului
si s-au aplicat 2151 vize de resedinta.
- S-a actualizat baza de date cu toate modificarile survenite, actualizarile si loturile de C.I. fiind
transmise cu operativitate la B.J.A.B.D.E.P., prin V.P.N.
- In cadrul „ghiseului unic’ au fost eliberate un numar de 2952 pasapoarte.
- Pentru rezolvarea acestor activitati de catre S.P.C.L.E.P., in mod unitar si conform prevederilor
legale, s-au efectuat de catre S.P.C.J.E.P.- B.J.E.P., 25 activitati de indrumare, coordonare si
control si nu s-au constatat probleme deosebite, cele inerente fiind remediate. De asemenea au fost
organizate 3 convocari profesionale, o instruire organizata de I.N.E.P., pe linia prevenirii faptelor de
coruptie, au fost efectuate analizele periodice, au fost trimise adrese de indrumare si coordonare cu
principalele probleme constatate in activitate si cu sarcini concrete, la toate serviciile de evidenta,
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informari la primariile municipale si orasenesti, au fost transmise note telefonice pentru intensificarea
activitatilor curente, au fost date indrumarile necesare in lucrarile specifice atat scris cat si telefonic
sau direct, pentru obtinerea celor mai buni indicatori in domeniu. Au fost testate profesional 2
persoane, de la S.P.C.L.E.P. Vaslui si Barlad, impreuna cu B.J.A.B.D.E.P., carora li s-au acordat
parole de acces la baza de date, dupa obtinerea autorizatiilor la informatii secrete de serviciu.
- In cursul perioadei analizate s-au inregistrat un numar total de 8392 persoane care nu au solicitat
punerea in legalitate cu acte de identitate in termenul legal, din care 4405 sunt din anii anteriori.
- s-a efectuat activitatea de secretariat, clasare, arhivare, gestiunea materialelor de evidenta
persoanelor, inclusiv a C.I.P.( carti de identitate provizorii), stampilelor si ordinelor, iar cate un
ex. al situatiilor a fost inaintat la I.N.E.P., au fost solutionate cererile de atestare a domiciliului si
cetateniei, au fost remediate erorile din bazele de date constatate cu ocazia verificarilor efectuate in
peste 1046 de lucrari, in conf. cu Radiogramele I.N.E.P.-C.N.A.B.D.E.P.-Directia de Pasapoarte, au
fost efectuate verificari pentru persoanele din dosarele de stare civila, au fost rezolvate cererile si
audientele cetatenilor, au fost date relatiile necesare acestora si s-a tinut legatura cu structurile de
evidenta, cu C.R.U., F-C din cadrul I.N.E.P. pentru clarificarea problemelor specifice.s.a.
B) Pe linie de stare civila, la nivelul structurilor de stare civila au fost solutionate:
- 16 dosare de schimbari de nume, la care Consiliul judetean Vaslui a emis dispozitii de
aprobare,ce au fost inaintate la I.N.E.P, pentru actualizarea Registrului National de Evidenta a
Persoanei, 34 audiente, 360 avize la dosarele de transcriere si 28 restituiri, 260 avize – rectificari
acte de stare civila, 11 restituiri in acest sens s.a.
- 17850 mentiuni in registrele de stare civila, la ex. I, 13249 acte de stare civila, 24191
certificate de stare civila, la compartimentele de stare civila ale S.P.C.L.E.P., din judet , 16010
mentiuni la exemplarul II al registrelor de stare civila si 783 extrase de pe actele de stare civila de la
Compartimentul operare mentiuni al S.P.C.J.E.P.
S-au efectuat majoritatea mentiunilor pe marginea actelor de stare civila la ex. nr. I din judet,
insa a mai ramas de efectuat o parte din mentiuni si la ex. II al actelor de stare civila, deoarece nu a
fost nici personal suficient la nivelul compartimentelor de stare civila din cadrul serviciilor de
evidenta din judet. A fost si cazul unui referent de stare civila care a fost sanctionat cf. L/119/1996, la
Primaria Garceni, unde s-a informat conducerea acesteia in vederea luarii masurilor de remediere a
situatiei.
Pentru bunul mers al activitatilor mentionate, s-au efectuat 81 controale la delegatii de stare
civila, 23 controale la unitatile sanitare si de ocrotire sociala, 4 la unitatile sanitare, efectuandu-se
instruirile necesare pentru prevenirea incalcarii legislatiei in vigoare. In evidente sunt 19
P.I.N.(perosane cu identitate necunoscuta), pentru care s-au efectuat verificari, au fost introduse 3
actiuni de inregistrare tardiva. S-au organizat impreuna cu conducerea serviciului, 3 instruiri ale
ofiterilor de stare civila din judetul Vaslui, la C.J., s-au verificat listele cu C.N.P., s-a asigurat legatura
cu structurile din judet, cu alte judete si cu I.N.E.P., comunicand raspunsul la dispozitiile primite, au
fost solutionate unele erori din evidente, a fost efectuata gestiunea stampilelor, clasarea, arhivarea
documentelor s.a
S-au intocmit OPIS-uri la registrele de stare civila pentru perioada 1900-1910, in proportie de
circa 50%, de catre personalul S.P.C.J.E.P., urmand sa se continue pana la finalizarea acestora.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Direcţia generală de Asistenţă Socială realizează măsurile de asistenţă socială în domeniul
protecţiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap,
precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie, în conformitate cu strategiile guvernamentale în
domeniul protecţiei copilului şi a persoanelor cu handicap adoptate şi transpuse în funcţie de
priorităţile judeţului Vaslui.
In acest scop, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui este
structurată în trei direcţii:
Direcţia pentru probleme de protecţie a copilului, organizată în :
1. Servicii de protecţie de tip rezidenţial ( centre de plasament de tip clasic, case de tip
familial, apartamente, centru maternal, centre de primire în regim de urgenţă
La data de 01.01.2009 beneficiau de măsura de protecţie în cadrul serviciilor de tip
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rezidenţial de pe raza judeţului Vaslui un număr de 228 de copii/tineri, iar la data de 31.12.2009 un
număr de 272 copii/tineri.
2. Servicii de protecţie de tip familial ( reţea de asistenţi maternali profesionişti, plasamente la
rude, familii şi persoane)
3. Servicii de îngrijire de zi (centre de zi, centre de sprijin şi asistenţă pentru părinţi, centre de
sprijin şi asistenţă pentru gravidele predispuse riscului de abandon):
Direcţia pentru probleme de protecţie a persoanelor adulte, organizată în:
1. Servicii de protecţie de tip rezidenţial ( centre de recuperare şi reabilitare a persoanelor cu
handicap, centru de asistenţă şi sprijin pentru persoanele vârstnice )
2. Servicii de protecţie de tip familial.
În afara surselor bugetare aprobate de Consiliul judeţean Vaslui în anul 2009 Direcţia Generală
pentru Protecţia Copilului Vaslui a mai atras fonduri şi din surse Phare.
Programe şi proiecte derulate în anul 2009
I. Proiecte finalizate pe parcursul anului 2009
1. Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii şi severe din familii
naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe
2. Centrul Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului
3. Echipa mobilă pentru copilul cu handicap Vaslui
4. Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asisteţei sociale
5. Învaţă să preţuieşti libertatea înainte de a o pierde
II. Proiecte în derulare:
1. Adăpost de zi şi de noapte pentru copii străzii Vaslui
2. Restructurarea Centrului de Recuperare şi Reabilitare pentru Persoana cu Handicap Huşi
III. Proiecte depuse, în curs de evaluare:
Consiliul local - responsabilitate şi profesionalism
IV. Parteneriate:
Parteneriate iniţiate de către DGASPC Vaslui
Pe lângă parteneriatele încheiate cu instituţiile publice judeţene şi locale, în funcţie de
particularităţile fiecărui proiect, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, a
susţinut şi dezvoltat parteneriate cu furnizori publici şi privaţi de servicii sociale. Au fost încheiate
parteneriate cu următorii furnizori de servicii:
•
în cadrul proiectului Restructurarea CRRPH Huşi: Primăria comunei Vutcani, Primăria
comunei Munteni de Sus, Primăria comunei Dumeşti, Asociaţiile AS şi ASSA din Bârlad;
•
în cadrul proiectului Centrul de resurse pentru formare şi consultanţă în domeniul asistenţei
sociale: Consiliul Raional Soroca, Republica Moldova;
• în cadrul proiectului Echipa mobilă pentru copilul cu handicap: Asociaţia Myosotis Bârlad,
Primăria comunei Găgeşti, Primăria comunei Costeşti, Primăria comunei Laza;
• în cadrul proiectului Centrul Respiro pentru copiii cu dizabilităţi neuro – psiho – motorii medii
şi severe din familii naturale şi substitutive de la nivelul municipiului Vaslui şi a zonelor limitrofe:
Asociaţia CISPA Vaslui;
•
în cadrul proiectului Centrul Respiro ACASĂ – O binecuvântare a timpului: Asociaţia CISPA
Vaslui, Primăriile municipiului Bârlad, oraşului Murgeni şi a comunelor: Alexandru Vlahuţă, Băcani,
Banca, Berezeni, Blăgeşti, Bogdăneşti, Bogdăniţa, Epureni, Fălciu, Găgeşti, Griviţa, Iveşti, Măluşteni,
Perieni, Pogana, Roşieşti, Şuletea, Vetrişoaia, Viişoara, Vinderei şi Zorleni.
Astfel, de cele mai multe ori parteneriatele au vizat activităţile de informare şi promovare, organizare
seminarii sau conferinţe, participare la cursuri de formare profesională sau schimb de experienţă, după
caz.
Parteneriate iniţiate de către furnizorii de servicii sociale
Prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui a fost acordată consultanţă în
scrierea de proiecte cu finanţare nerambursabilă şi sprijin metodologic, pentru următorii furnizori de
servicii sociale:
• Primăria municipiului Vaslui, proiectul Centrul de asistenţă şi sprijin pentru victimele violenţei în
familie Vaslui, judeţul Vaslui depus spre finanţare în cadrul Programului pentru victimele violenţei în
familie, componentă a Proiectului de Incluziune Socială (PIS), Partea III - Programe de asistenţă
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socială, finanţat din împrumutul acordat Guvernului României de Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în conformitate cu prevederile Acordului de împrumut nr. 4825
RO încheiat între România şi BIRD şi ratificat prin Legea nr.40/2007;
• Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, proiectul Creşterea capacităţii
autorităţilor administraţiei publice locale de sprijin al copiilor cu dizabilităţi aflaţi în propriile lor
familii, proiect ce are drept rezultat înfiinţarea a 20 de echipe mobile pentru copiii cu dizabilităţi,
finanţator: Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European;
• Asociaţia Humanity Association, proiectul Parteneriat pentru o viaţă independentă, Facilitatea de
Tranziţie 2007/19343.03.03 – Integrarea în societate a tinerilor aparţinând minorităţilor şi grupurilor
dezavantajate.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Doamnelor şi domnilor invitaţi,
Printre realizarile anului 2009 s-au numarat si proiecte cultural-educative.
Biblioteca Judeţeană “Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui, prin misiunea şi rolul pe care şi-l
asumă este percepută ca centru de informare, ca partener în procesul educaţiei permanente cu rol
social, cultural şi recreativ.
La baza activităţii Bibliotecii Judeţene a stat strategia de dezvoltare pe termen lung (Proiectul
de management şi Contractul de management al directorului pentru perioada 2008-2012) şi strategia
de dezvoltare pe termen scurt (Strategia de dezvoltare pentru anul 2009)
Strategia pentru îndeplinirea misiunii, a funcţiilor şi obiectivelor specifice bibliotecii a vizat
obiective care reflectă preocuparea pentru creşterea performanţei, pentru întărirea poziţiei bibliotecii
în mediul concurenţial. Obiectivele prevăzute în strategia de dezvoltare au urmărit:
- asigurarea şi gestionarea resurselor financiare;
- creşterea performanţei resurselor umane;
- folosirea tehnologiilor moderne şi dezvoltarea serviciilor de bibliotecă bazate pe IT;
- dezvoltarea, completarea, evidenţa, catalogarea şi indexarea colecţiilor;
- creşterea gradului de satisfacţie a utilizatorilor;
- dezvoltarea serviciilor pentru public;
- diversificarea ofertei culturale, activităţi de marketing ;
- identificarea potenţialilor parteneri în vederea încheierii de acorduri de colaborare;
- derularea/identificarea proiectelor cu finaţare nerambursabilă;
- asigurarea condiţiilor optime de funcţionare a instituţiei.
Activitatea de informatizare a bibliotecii s-a desfăşurat pe următoarele coordonate:
- Administrarea şi întreţinerea reţelei de calculatoare;
- Programare;
- Coordonarea bazelor de date;
- DTP (Procesare text şi imagini, design), multimedia (prelucrarea înregistrărilor video şi foto);
Reţeaua de calculatoare cuprinde un număr de 56 de calculatoare din care 21 de calculatoare
sunt destinate accesului la Internet şi OPAC (Online Public Access Catalog) pentru utilizatorii
bibliotecii. În catalogul electronic al bibliotecii se regăsesc 90.954 titluri carte (209745 unităţi de
bibliotecă), 1220 titluri seriale (27944 unităţi de bibliotecă), 3122 titluri documente audio-video (3507
unităţi de bibliotecă) şi 7315 titluri articole din periodicele locale înregistrate în sistemul integrat de
bibliotecă TINLIB. Prin procesul de digitizare, fondul de documente digitale a bibliotecii virtuale
(ebibliophil.bjvaslui.ro) a ajuns la 157 titluri cuprinzând opere reprezentative din literatura română şi
universală şi 41 articole din periodice. Pentru o mai bună diseminare a informaţiei s-a realizat şi
dezvoltat noul site al bibliotecii (www.bjvaslui.ro) şi portalul comunităţii (www.bjvaslui.ro/portal).
Un obiectiv important l-a constituit dezvoltarea colecţiilor de documente cu noutăţi editoriale
care să satisfacă nevoile de lectură şi informare ale comunităţii municipiului Vaslui. În anul 2009
fondul de documente s-a dezvoltat cu 4955 unităţi de bibliotecă (cărţi, documente audio-video,
publicaţii seriale), reprezentând toate domeniile cunoaşterii, în valoare de 85.065,84 lei. Resursele
financiare au fost asigurate din bugetul propriu (47,44 %), donaţii de la persoane fizice (51,4 %),
donaţii Ministerul Culturii şi Cultelor (0,18 %) şi donaţii Depozitul Legal (0,98 %).
În contextul activităţii instituţiei bibliotecare atragerea publicului la lectură reprezintă un alt
obiectiv. Serviciile şi facilităţile oferite validează rolul de importanţă strategică a bibliotecii în cadrul
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societăţii. Lectura a fost promovată prin toate mijloacele astfel că formele ei tradiţionale coexistă cu
activităţi moderne bazate pe accesul la Internet şi pe servicii on-line care permit accesarea bibliotecii
şi a documentelor digitale de la distanţă.
În contextul preocupărilor pentru modernizarea serviciilor din bibliotecile publice a fost lansat
Programul naţional Biblionet – lumea în biblioteca mea, finanţat de Fundaţia Bill & Melinda Gates.
Programul Biblionet este implementat de IREX (International Research and Exchange Board) în
parteneriat cu Ministerul Culturii şi Cultelor, Fundaţia EOS şi Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi
Bibliotecilor Publice din România. Valoarea proiectului este de 26,9 de milioane de dolari, iar scopul
acestui program îl constituie dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România.
Obiectivele programului sunt concretizate: facilitarea accesului cetăţenilor la informaţie prin dotarea
bibliotecilor cu tehnologia corespunzătoare; pregătirea bibliotecarilor prin cursuri de formare, astfel
încât aceştia să poată asigura servicii moderne pentru utilizatorii bibliotecilor; înfiinţarea unui Centru
Internet pentru Public (CIP) în bibliotecile publice.
Biblioteca Judeţeană Vaslui a aplicat pentru acest program cu o reţea de 22 biblioteci publice (2
biblioteci municipale, 2 biblioteci oraşeneşti şi 18 biblioteci comunale).
Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” din Vaslui reprezintă o prestigioasă instituţie de cultură
şi educaţie din judeţul Vaslui, menită să răspundă nevoilor acute ale elevilor vasluieni de informare
asupra trecutului istoric al poporului român şi de formare a unui spirit civic şi chiar patriotic. Prin
diversitatea activităţilor sale, această instituţie muzeală constituie un reper esenţial în ceea ce priveşte
realizarea actului cultural-educativ în spaţiul teritorial-administrativ al judeţului Vaslui.
Cu o activitate rodnică şi permanentă de peste 35 de ani, Muzeul Judeţean “Ştefan cel
Mare” din Vaslui a venit mai mereu în întâmpinarea publicului vasluian şi, în special, a elevilor şi
cadrelor didactice din învăţământul vasluian cu proiecte, programe şi oferte cultural-educative şi de
cunoaştere ştiinţifică din ce în ce mai diversificate şi mai apropiate de nevoile şi dorinţele tinerei
generaţii în formare, deschizându-le gustul pentru frumos, pentru istoria locurilor şi, mai ales, pentru
curiozitatea şi ineditul informaţiilor furnizate. Astfel, prin implicarea în actele şi manifestările
cultural-educative din judeţ, prin realizarea expoziţiilor tematice şi speciale, prin pregătirea
profesională a lecţiilor de muzeu cu elevii din şcolile vasluiene, dar şi prin oferirea posibilităţii celor
doritori de a cerceta ştiinţific patrimoniul cultural din arealul vasluian, putem spune că instituţia
muzeală vasluiană a rămas şi va rămâne acea “şcoală de lângă şcoală” de care este atâta nevoie în
buna desfăşurare a activităţilor extracurriculare.
Pe baza Programelor şi proiectelor culturale proprii, s-au desfăşurat o serie de activităţi
cultural-educative şi ştiinţifice, toate racordate la standardele şi direcţiiile principale de evoluţie ale
culturii şi educaţiei româneşti şi europene, punând în valoare şi gestionând eficient oferta de bunuri şi
servicii cultural-educative. Specificitatea acestei instituţii publice de cultură, interdisciplinaritatea
acţiunilor sale cultural-educative şi, mai ales, adecvarea ofertelor culturale la nevoile şi solicitările
elevilor au determinat încheierea unor eficiente parteneriate cultural-educative cu toate şcolile din
judeţul Vaslui. În acest sens, în cadrul Simpozionului Naţional “Eficienţă şi creativitate în
învăţământ prin activităţi formale şi informale” la care am fost co-organizatori, putem menţiona
faptul că muzeul vasluian - într-un propice parteneriat cultural-educativ cu Inspectoratul Şcolar
Judeţean Vaslui, Casa Corpului Didactic Vaslui şi, mai ales, cu instituţiile şcolare din judeţ - intitulat
“INIMĂ DE COPIL. PORŢI DESCHISE TUTUROR” - am organizat şi am realizat în comun mai
multe activităţi cultural-educative extreme de utile în formarea şi educarea elevilor.
Dintre acestea, vă prezentăm sintetic doar câteva dintre cele mai importante, cum ar fi:
I. În cadrul Programului “Muzeul vasluian - instituţie de cultură şi educaţie europeană”
derulăm în parteneriat următoarele proiecte: sesiuni, simpozioane şi colocvii ştiinţifice legate de
valorificarea istoriei şi civilizaţiei româneşti, a arheologiei şi istoriei locale, dar şi de marile
personalităţi ale judeţului Vaslui. “Cultura Cucuteni - artă şi magie”, “Antichităţile Elanului”,
“Valea Racovei - istorie şi civilizaţie” “Vasluiul epocii lui Ştefan cel Mare”; “Vultureştii dec
altădată”, “Onor la mareşal” - dedicat victoriilor armatei române de la Mărăşti, Mărăşeşti şi Oituz,
precum şi mareşalului Constantin Prezan, “Patrimoniul cultural vasluian şi Europa” - dedicat
Zilelor Europene ale Patrimoniului (26 septembrie), “Holocaustul - imagine şi conştiinţă istorică” dedicat Zilei Comemorării Holocaustului.
Însă, cel mai important eveniment al muzeului constă în organizarea şi desfăşurarea anuală a
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Sesiunii Naţionale de Comunicări Ştiinţifice “Acta Moldaviae Meridionalis”, în cadrul căreia au
participat şi peste 30 de profesori din judeţul Vaslui şi peste 100 de cercetători din ţară şi din
străinătate, cu interesante comunicări legate de istoria, cultura şi civilizaţia locală, românească şi
europeană.
II. În cadrul Programului de expoziţii tematice şi speciale “EXPOART” s-au derulat peste 15
expoziţii, dintre care amintim: “Anotimpuri eminesciene” - expoziţie de artă plastică dedicată zilei de
naştere a poetului naţional MIHAI EMINESCU; “150 de ani de la Unirea Principatelor Române 24 ianuarie 1859” - expoziţie de istorie moderrnă şi memoialistică; “Scrierea dunăreană în lumina
descoperilor arheologice de la Turdaş şi Tărtăria” - expoziţie de arheologie; “Vasluiul epocii lui
Ştefan cel Mare” - dedicată marelui Ştefan-Vodă şi luptei de la Podul Înalt; “Florile Recunoştinţei” expoziţie de artă plastică dedicată zilelor de 1 şi 8 Martie; “Artă religioasă pascală – tradiţie şi
continuitate ” (expoziţie de artă religioasă dedicată Sf. Sărbători ale Paştelui, 16 aprilie); “Dor de
Eminescu…” (expoziţie de artă plastică dedicată memoriei lui MIHAI EMINESCU - 15 iunie);
“Aventura unei linii prin culoare” - expoziţie de grafică şi desen ale elevilor; “Imago Mundi” –
expoziţie de pictură a artistei vasluiene DOINA LEAHU; “Culoare şi sentiment” - expoziţie de artă
plastică a pictorului bârlădean NELU GRĂDEANU; “Onor la mareşal” - dedicată personalităţii
mareşalului Constantin Prezan şi Războiului pentru Reîntregirea Naţională; “Hong Kong - un oraş
fascinant” - expoziţie de artă fotografică în colaborare cu Asociaţia de prietenie româno-chineză;
“Umorul şi teatrul românesc sub zodia Valentin Silvestru” – expoziţie memorialistică dedicată
marelui om de teatru şi de critică teatrală VALENTIN SILVESTRU; “Forme. Culori. Trăiri” expoziţie de fotografii ŞTEFAN ANDRONACHE; “In Memoriam - Constantin Popescu” –
expoziţie de etnografie dedicată fostului om de muzeu CONSTANTIN POPESCU; “Petru Petrescu”
– expouziţie de pictură, grafică şi gravură etc.
Un rol esenţial în desfăşurarea activităţilor îl ocupă preocuparea permanentă de îmbogăţire,
păstrare şi valorificare a patrimoniului cultural naţional din judeţul Vaslui. Astfel, în cadrul
Programului “Muzeul vasluian şi cercetarea patrimoniului cultural” s-au derulat mai multe
proiecte de cercetare, dintre care amintesc: “Curţile Domneşti Vaslui - reşedinţă a voievozilor
moldoveni”; “Mănăstirile din judeţul Vaslui - salbă de spiritualitate ortodoxă a Moldovei
Meridionale”; “Judeţul Vaslui - evoluţie şi continuitate de locuire” – proiect de cercetare a
potenţialului arheologic din judeţ.
O importanţă deosebită a activităţii muzeale de zi cu zi în anul 2009 a reprezentat-o derularea
Programului de restaurare şi conservare a patrimoniului muzeal vasluian, în cadrul căruia s-au
desfăşurat mai multe activităţi de amenajare ştiinţifică a depozitelor muzeale, a laboratoarelor de
restaurare şi conservare a pieselor de patrimoniu şi de refacere a spaţiilor muzeale.
În cadrul Programului “Muzeul vasluian şi valorificarea ştiinţifică şi editorială a
patrimoniului cultural” s-au derulat mai multe activităţi de editare a pliantelor şi cataloagelor de
expoziţii, precum şi de tipărire a Anuarului ştinţific “Acta Moldaviae Meridionalis” (2 volume).
La toate acestea, putem adăuga faptul că s-a reuşit o bună promovare a imaginii şi
vizibilităţii activităţii instituţiei, ea fiind reflectată în toată această perioadă în mass-media locală şi
naţională în peste 150 de articole de ziare şi reviste, multitudinea de emisiuni radio-tv care au ilustrat
această efervescentă activitate muzeală fiind elocventă. În privinţa materialelor de promovare a
activităţilor muzeului, putem spune că acestea nu numai că s-au înmulţit, dar au crescut calitativ.
O atenţie deosebită s-a acordat şi eficienţei, eficacităţii şi economiei în managementul
mijloacelor financiare şi a resurselor umane sau materiale ale instituţiei noastre, atât prin
încadrarea în indicatorii economici prevăzuţi pentru anul 2009 şi menţinerea ponderii cheltuielilor de
personal din totalul cheltuielilor, cât şi prin identificarea unor surse alternative de finanţare.
Teatrul a fost prezent la toate evenimentele culturale desfasurate in aceasta perioada: de la
spectacolul festiv dedicat Unirii Principatelor la spectacolele de 8 martie, de la comemorarea la 2
iulie lui Stefan Cel Mare, la “Zilele Culturale” ale Barladului; de la a cincea editie a Festivalului
Fanfarelor si spectacole gratuite pentru copii cu ocazia Zilei de 1 iunie pana la spectacolul dedicat
Marii Uniri de la 1 Decembrie, actorii si tehnicienii teatrului fiind implicati atat la Barlad cat si la
Vaslui in sustinerea acestor manifestari.
Oferta culturala a fost, consider, pe gustul diverselor categorii de public, de la drame la
comedii si spectacole dedicate copiilor.
121

Din punct de vedere al activitatii specifice, teatrul a “rulat” in aceasta perioada 14 titluri de
piese din dramaturgia romaneasca si universala, clasica si contemporana. Pe langa titlurile stagiunilor
trecute (“Fluierul fermecat”, ”Arma secreta a lui Arhimede”, “De profesie logodnica” “Ultima noapte
a lui Don Juan”, “Danila Prepeleac”, “Voinicul si baba Harca”, “Casa Bernardei Alba”,”Omul care a
vazut moartea”, “Cameristele”) anul 2009 a adus in repertoriu 5 premiere noi si doua refaceri din
motive obiective:
-24.01.2009 “Umbra Unirii” de Alexandru Macedonski in regia lui Dorin Mihailescu si Scenografia
Sandu Maftei, moment evocator dedicat Unirii Principatelor Romane din 24 ianuarie 1859
-21.03.2009 “De profesie logodnica” de James G. Reedlock in regia lui Dorin Mihailescu si
scenografia Marfa Axenti, comedie despre relatiile sociale in societatea romaneasca contemporana,
premiera dedicata Zilei mondiale a teatrului.
-23.05.2009 “Take, Ianke si Cadar” de Victor Ion Popa” in regia lui Vasile Malinescu si scenografia
Sandu Maftei, celebra comedie a patronului spiritual al teatrului nostru, premiera prezentata in cadrul
Zilelor culturale ale Barladului.
-03.10.2009 “Lada” de Ion Sava in regia Irinei Popescu si scenografia Sandu Maftei un spectacol plin
de sensibilitate si poezie taxand lipsa ipotetica de sensibilitate din lumea teatrului.
-23.10.2009 “Aventuri in padure” de Elena Galinescu in regia actritei Lily Popa Alexiu si
scenografia Iuliana Maftei, un spectacol dedicat celor mici care aduce in fata copiilor lupta dintre bine
si rau, notiuni ca prietenie, ajutor reciproc, curaj, etc.
S-a incercat reintroducerea teatrului in comunitati ca Murgeni si Husi unde s-au prezentat
atat spectacole pentru copii cat si pentru adulti.
In domeniul conservarii si promovarii culturii traditionale au fost initiate si s-au desfăşurat
proiecte şi programe culturale în domeniul educaţiei permanente şi al culturii tradiţionale, urmărind cu
consecvenţă:
A. Cercetarea stadiului actual al tradiţiilor şi al creaţiei populare specifice fiecărei zone
etnofolclorice a judeţului;
B. Protejarea şi tezaurizarea valorilor reprezentative ale creaţiei populare contemporane,
constituind baza de date şi valori;
C. Coordonarea metodologică a activităţii aşezămintelor culturale de nivel judeţean, respectiv
cămine culturale, case de cultură, centre culturale;
D. Elaborarea unor programe de valorificare a tradiţiilor locale şi stimularea creativităţii în
toate genurile artei interpretative neprofesioniste;
E. Iniţierea unor proiecte de sprijinire şi afirmare a creatorilor şi performerilor tradiţiei şi
creaţiei populare autentice, pentru protecţia acestora împotriva denaturării şi falsificărilor;
F. Stimularea creativităţii şi talentului;
G. Revitalizarea şi promovarea meseriilor şi îndeletnicirilor tradiţionale şi susţinerea celor ce
le practică;
H. Cultivarea Valorilor şi autenticităţii creaţiei populare contemporane şi artei interpretative
neprofesioniste în toate genurile: muzică, coregrafie, teatru;
I.
Dezvoltarea schimburilor culturale pe plan judeţean, naţional şi internaţional.
În vederea exemplificării, amintim cele mai reprezentative evenimente desfăşurate în
organizarea Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale:
Anul 2009 a reprezentat momentul de finalizare a proiectului „Arta tradiţională-mijloc de
dezvoltare economică”. Extins pe o perioadă de 21 de luni, început în decembrie 2007 şi terminat în
august 2009, proiectul şi-a propus revitalizarea meşteşugurilor tradiţionale în zona transfrontalieră
Vaslui-Hânceşti-Leova, aducând în aria de interes regional centrele şi meşterii populari din 20 de
localităţi ale judeţului Vaslui, cu un studiu aprofundat asupra comunelor Duda Epureni, Pogoneşti şi
Vinderei. În cele trei localităţi s-au pus bazele atelierelor de lucru coordonate de Ticu Ungureanu la
Duda Epureni pentru sculptură în lemn, de Dumitru Andrei pentru ţesături şi de Vasile Catelea pentru
olărit. În anul 2009 s-au desfăşurat patru târguri ale meşterilor populari, câte unul de dimensiuni
reduse în fiecare dintre cele trei localităţi amintite, respectiv unul final, care a reunit la Huşi toţi
meşterii descoperiţi ca urmare a campaniilor de cercetare efectuate de echipa de management a
proiectului formată din specialişti ai Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii
Tradiţionale Vaslui. Astfel, consacratul târg al meşterilor populari desfăşurat la Vaslui în Piaţa Civică
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în primul sfârşit de săptămână al lunii septembrie, îşi lărgeşte aria de beneficiari.
Pentru o cât mai eficientă promovare a meşterilor din zona de interes, la data de 9 ianuarie
instituţia noastră a lansat site-ul web www.meşteşuguritradiţionale.ro .
O altă premieră a anului 2009 o constituie derularea „Târgului de primăvară”, desfăşurat în
perioada 28 februarie-1 martie, propunându-şi promovarea mărţişorului, obiect care la origini era
dăruit de 1 Martie (înainte de răsăritul soarelui) ca simbol al primăverii, al noului an agrar,
reprezentând deasemenea o oportunitate oferită meşterilor populari din Vaslui, dar şi din alte localităţi
din zona Bucovinei. A intrat în obişnuinţa instituţiei ca în cadrul târgurilor să fie iniţiate campanii
umanitare în vederea sprijinirii tinerilor cu probleme de sănătate, exemplu fiind campania pentru
Cătălin Micu din Bârlad, bolnav de leucemie, pentru care s-a strâns suma de 3400 lei în cadrul
Târgului de primăvară şi al expoziţiei de ouă încondeiate şi icoane, respectiv campania pentru Ştefania
Huştenariu, o fetiţă în vârstă de 4 ani diagnosticată cu malformaţii ale inimii, pentru care s-au strâns
peste 2000 lei.
Ziua Mondială a Teatrului a reprezentat o oportunitate oferită tinerilor liceeni din Vaslui cu
deprinderi artistice în arta actorului (37 participanţi), organizându-se un concurs de interpretare în
două faze, preliminară şi finală, în urma căruia cele mai performante prezenţe scenice au fost
recompensate financiar, creându-se premisele formării unei pepiniere pentru o trupă de amatori,
precum şi cristalizarea unui repertoriu specific fiecărui potenţial candidat în vederea susţinerii
examenului de admitere în cadrul facultăţilor cu profil artistic-teatru.
În aceeaşi categorie a concursurilor ce-şi propun promovarea şi educaţia permanentă a tinerilor
cu deprinderi artistice a fost organizat concursul de arte plastice „ProArt Vaslui” în urma căruia au
simţit rigorile competiţiei 50 de elevi, recompensaţi pecuniar gradual în funcţie de performanţele
obţinute.
În demersul instituţiei de a face cât mai cunoscută arta tradiţională în rândul elevilor de şcoală
generală şi liceu, ne-am alătural Asociaţiei Cultural-Umanitare Sophia şi Inspectoratului Şcolar
General în vederea organizării unui concurs de cultură generală ce a inclus între teme tradiţiile şi
obiceiurile specifice meleagurilor noastre, punându-se la dispoziţia elevilor materiale bibliografice
editate de Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui.
O acţiune cu caracter permanent, începând din anul 2000 ce a fost iniţiată pentru cinstirea
poetului naţional în condiţiile actuale în care setea de lectură este din ce în ce mai puţin potolită, o
constituie evenimentul desfăşurat la Văleni, „Cu Eminescu prin mileniul III”. Este de notorietate că
Eminescu a străbătut satele vasluiene între anii 1875-1876, ca revizor şcolar.
Ajunsă la cea de-a VI-a ediţie, expoziţia atelier cu vânzare „Ouă încondeiate.Icoane” suscită
în continuare interesul populaţiei considerată grup ţintă. Desfăşurată într-un decor ce aminteşte
interiorul de casă ţărănească în timpul sărbătorilor pascale, expoziţia a reprezentat un punct de atracţie
şi pentru cei mai tineri participanţi, din păcate din ce în ce mai puţin familiarizaţi cu tradiţiile acestor
locuri. Simbol al genezei şi al regenerării Universului, oul se află în centrul numeroaselor mituri care
încearcă explicarea îndepărtatelor origini ale omului şi lumii căreia îi aparţine. Gălbenuşul era
considerat reprezentare a Soarelui, cele două emisfere ale albuşului întruchipau în viziunea magică
asupra lumii cerul şi pământul, oul în întegul său era expresia cea mai deplină a perenităţii vieţii,
străbătând ciclurile eternei reîntoarceri. Încă din neolitic ouăle erau sculptate în piatră, pentru a depăşi
orice limite ale timpului, pentru a înlocui viaţa veşnică. Creştinismul, în noua sa viziune asupra
existenţei, a îmbogăţit cu noi sensuri străvechiul simbol, l-a încadrat în ciclul sărbătorilor pascale
conferindu-i cea mai înaltă distincţie posibilă, evocarea sângelui vărsat de Hristos pentru mântuirea
omenirii
Românii au fost creativi şi în acest domeniu, realizând o admirabilă sinteză a tradiţiilor
seculare şi a celor creştine, concretizate în funcţionalitatea magică, prin evocarea astrelor şi a
frământărilor sufleteşti aflate uneori pe „calea rătăcită”, au devenit totodată adevărate opere artistice,
îmbinând eternitatea esteticului cu efemeritatea existenţei materiale.
Timp de două zile, 4-5 aprilie 2009, de fiecare dată cu două săptămâni înainte de Sărbătorile de
Paşte, expoziţia se aşează din ce în ce mai sigur în conştiinţa vizitatorilor, nu numai vasluieni, din ce
în ce mai mulţi de la un an la altul.
O altă manifestare anuală este Festivalul Fanfarelor, instituit cu 27 de ani în urmă, întrerupt şi
reluat în anul 2005. Muzica de fanfară, foarte răspândită în judeţ, şi-a găsit astfel o formă superioară
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de afirmare, aducând în circuitul cultural modalităţi originale de interpretare, între acestea fiind şi
stilul vienez, respectiv modificarea instrumentelor în scopul obţinerii unor sunete mai înalte şi mai
catifelate.
La această ediţie, a V-a, la Huşi, pe 23 august 2009, au participat 9 formaţii de fanfară din
judeţul Vaslui (Vaslui, Rotaria Bârlad, Vladia-Dragomireşti, Gârceni, Ivăneşti, Todireşti, Ghergheşti,
Fâstâci-Cozmeşti) stabilindu-se o ierarhie care găseşte pe prima poziţie a podiumului fanfara de la
Ivăneşti, localitate desemnată să găzduiască ediţia anului 2010.
„Târgul meşterilor populari”, 4-6 septembrie 2009 Vaslui, a ajuns la a VII-a ediţie, bucurânduse şi în acest an de o reprezentativă participare naţională. Necesitatea acestei manifestări a fost impusă
de ameninţarea pe care produsele de serie o constituie pentru păstrarea unor vechi tradiţii artistice şi
meşteşugăreşti din mediu rural. La Târg sunt prezenţi olari, cioplitori în lemn, creatoare de ţesături de
interior, pictori naivi , iconari, gospodine care cunosc arta culinară specifică zonei. Dacă anumite
condiţii istorice, mai ales munca femeilor la câmp şi mulţimea târguşoarelor în care se vindeau
mărfuri de import, au dus la o restrângere timpurie în acest domeniu, Târgul îşi propune şi aici o
revigorare a tradiţiilor. Din ce în ce mai puţin stimulaţi, meşterii populari aleg să migreze către alte
domenii care garantează un venit mai sigur.
Târgul meşterilor populari oferă vasluienilor repere ale culturii tradiţionale, dar şi meşterilor
posibilitatea comercializării produselor, pentu cei mai mulţi singura sursă de venit. Au fost prezenţi la
Vaslui olari din Horezu-Vâlcea, Schitu Stavnic-Iaşi, Marginea-Suceava, Corund-Harghita, Baia Mare,
Vaslui, cioplitori în lemn din Vâlcea, Suceava, Vrancea, Iaşi, Vaslui, ţesători din Neamţ, Suceava,
Maramureş, Vaslui.
Pe 27 septembrie la Puieşti s-a desfăşurat festivalul de muzică corală, laică şi religioasă „Gh.
Cucu”, unde au participat cinci coruri prrofesioniste, cu nivel înalt de pregătire.
Festivalul-concurs „Fluieraş vasluian”, 8 noiembrie, aduce în prim plan solişti şi formaţii la
instrumente de suflat. Organizat în colaborare cu Primăria şi Căminul cultural din Muntenii de Sus,
festivalul-concurs crează o emulaţie benefică în rândul concurenţilor, stimulându-i să-şi perfecţioneze
arta interpretativă.
Dintre toate instrumentele populare, fluierul, în toate variantele sale (tilincă, trişcă, fluierul cu
dop, caval, nai, etc.) rămâne cel mai vechi şi cel mai răspândit dintre toate instrumentele populare.
Plecând de la şuieratul vântului între frunzele şi crengile copacilor, omul a intuit valenţele muzicale
ale acestui fenomen şi, folosind cele mai diverse materiale (lemn, trestie, ceramică, os, metal), a creat
el însuşi frumuseţi sonore care le-au depăşit pe cele naturale.
Dacă în anii din urmă astfel de concursuri se desfăşurau cu un număr redus de spectatori, în
acest an repertoriul variat, calitatea interpretării, precum şi prezenţa solistei de muzică populară Silvia
Ene, au făcut ca sala Căminului Cultural să fie neîncăpătoare.
De Ziua Naţională, C.J.C.P.C.T. în calitate de principal organizator a oferit locuitorilor
judeţului Vaslui un festival folcloric ce a reunit pe aceeaşi scenă nume consacrate la nivel naţional
lângă care şi-au găsit loc şi formaţii, ansambluri, solişti din judeţul Vaslui.
Festivalul „Datini şi obiceiuri de iarnă”este o manifestare anuală menită să menţină şi să
perpetueze interesul pentru manifestările specifice perioadei de iarnă. Pe 20 decembrie, formaţii din
aproape toate comunele judeţului au venit la Vaslui şi au prezentat în cadrul paradei de pe traseul
Copou-Piaţa Civică, dar şi în Sala Casei de Cultură, jocurile cu măşti, dansurile, colindele specifice
zonei din care provin.În raport cu anii din urmă, am încercat să reactivăm formaţii care, din diverse
motive, au renunţat la obiceiurile legate de Crăciun şi Anul Nou, amintind doar formaţia de jieni de la
Rebricea.
De 20 de ani „Ziua satului”, ca o manifestare cultural-artistică stabilită în centrele de
comună, a căpătat o tot mai mare amploare. Iniţial s-a pornit de la tradiţia deja existentă a „hramului”,
care întotdeauna a reunit fii unei localităţi la prăznuirea sfântului patronim al bisericii. Căutându-se o
omogenizare a datelor s-au luat în considerare aniversarea sau comemorarea unei personalităţi locale,
a unui creator artistic sau evocarea unui eveniment istoric petrecut pe raza comunei.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Activitatea de audit public intern s-a desfăşurat în baza actelor normative specifice, a normelor
proprii de exercitare şi a Planului de audit public intern pe anul 2009, elaborat cu respectarea
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prevederilor legale şi pe care l-am aprobat la data de 26 noiembrie 2008.
Prin planul anual de audit au fost stabilite structurile de auditat, numărul de auditori, durata,
perioada, scopul, obiectivele generale, obiectivele specifice, activităţile şi operaţiunile de auditat.
Domeniile cuprinse în plan s-au încadrat în cele prevăzute obligatoriu a fi auditate cel puţin o
dată la 3 ani, conform prevederilor art.13, alin. (2) din Legea nr. 672/2002 privind auditul public
intern, şi anume:
- procesul bugetar;
- achiziţii publice;
- resurse umane-salarizare;
- sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;
- inventarierea generală a patrimoniului;
- evaluarea activităţii de control financiar preventiv, etc.
Pentru anul 2009 au fost planificate şi realizate 12 misiuni de audit public intern.
După fiecare misiune au fost întocmite proiecte de raport de audit, care au fost transmise
factorilor de decizie din structurile auditate.
După parcurgerea procedurilor legale privind transmiterea unor eventuale puncte de vedere, sau elaborat rapoartele finale, care mi-au fost înaintate spre analiză şi aprobare.
În baza analizei rapoartelor finale de audit, pe care le-am aprobat, am dispus conducerilor
instituţiilor în cauză implementarea recomandărilor formulate, stabilirea responsabilităţilor pe
persoane şi comunicarea periodică a stadiului progresului acţiunilor, urmând ca auditorii să verifice, în
cursul misiunilor pe care le vor desfăşura, realitatea celor comunicate.
Pentru anul 2009 a fost întocmit raportul asupra activităţii de audit public intern la
nivelul Consiliului judeţean Vaslui şi pe care, în urma analizării, l-am aprobat, fiind înaintat,
conform prevederilor legale, la Unitatea Centrală de Armonizare pentru auditul Public Intern/
Ministerul Finanţelor Publice şi Camerei de conturi a judeţului Vaslui.
De la data adoptării Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr. 90/2003 privind organizarea şi
funcţionarea auditului public intern în cadrul Consiliului judeţean Vaslui, respectiv modificărilor
aduse prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 65/2006, au intervenit o serie de modificări legate
de preluarea, înfiinţarea, reorganizarea unor entităţi publice din subordine sau finanţate din bugetul
local al judeţului Vaslui.
De asemenea, având în vedere necesitatea realizării obiectivelor de audit public intern la
nivelul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului a judeţului Vaslui, respectiv de a da
asigurări obiective şi consiliere, precum şi de a sprijini îndeplinirea obiectivelor acesteia, s-a impus, în
urma analizelor efectuate, preluarea activităţii de audit public intern de către compartimentul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
Având în vedere considerentele mai sus prezentate, am iniţiat un proiect de hotărâre, dezbătut
şi aprobat de dvs. prin Hotărârea nr. 110/2009.
Pentru anul 2010 am aprobat Planul propriu de audit public intern, având în vedere ca acesta să
fie efectuat cu prioritate pentru activităţile identificate cu riscuri majore asociate.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
In calitate de presedinte al Consiliului judetean Vaslui am incercat pe cat posibil
materializarea tuturor initiativelor executivului CJVS .
Consider ca prin activitatea desfasurata s-a raspuns in mare masura problemelor prioritare ale
judetului.
Ramane in continuare prioritara dezvoltarea economico-sociala si culturala a judetului,
atragerea de finantari externe, refacerea si modernizarea infrastructurii la nivelul judetului.
26 martie 2008
Vă mulţumesc pentru atenţie !
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26 februarie 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 (31 consilieri în funcţie şi
preşedintele), participă la lucrări un număr de 31 (30 consilieri în funcţie şi preşedintele) lipsind
domnul Buzatu Dumitru.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului Vaslui participă domnul subprefect Iftimoaei Ciprian.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Adrian Cotigă, director, SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
- domnul Neculai Barbu, director, SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
- domnul Florin Sîrbu director, SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui”;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
„Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
„AQUAVAS” SA Vaslui;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC
„Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui-CRAV” SA Vaslui;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţii „Instalaţii utilizare gaze naturale – Centrul de inf. şi pregătire pt. situaţii de urgenţă Vaslui”;
5. Proiect 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;
6. Proiect 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 consiliului local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului Nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare;
7. Proiect 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;
8. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier jud;
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu un punct:
9. Raport cu privire la contractele de finanţare nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal
2009 în cadrul „Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes general pe anul 2009”, conform prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor
nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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Cu 31 voturi „pentru”, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat cu modificarea adusă.
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.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectului de la punctul 5,
pentru adoptarea căruia este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17) şi a
proiectului de hotărâre de la punctul 6, pentru adoptarea cărora este necesar votul a două treimi din
numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (20) potrivit prevederilor art.45 alin.(2) şi (3) din Legea
nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Conform art.42 alin.(5) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vi s-a pus la dispoziţie procesul-verbal încheiat
în şedinţa consiliului jud. din 29 ianuarie 2010, 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 29 ianuarie 2010.
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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 29 ianuarie 2010.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a începe lucrările şedinţei, vă aduc la cunoştinţă că, potrivit prevederilor art.51
alin.(4) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare, fiecare consilier judeţean este obligat să prezinte un raport de activitate pentru
anul anterior, raport care va fi făcut public prin grija secretarului, iar potrivit prevederilor art.50
alin.(3) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările
ulterioare, comisiilor de specialitate le revine aceeaşi obligaţie.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La primul punct de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri”
SA Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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.
Doamna Eugenia Steimberg
Am două întrebări în legătură cu acest proiect de hotărâre. Prima: în Anexa la proiect, la
premii anuale, observăm o creştere a acestora cu 20%. Să ni se prezinte o justificare a acestei creşteri.
A doua întrebare: la punctul 6 ,,câştigul mediu lunar pe salariat” este de 11.806 lei. Dacă
este aşa sau este o greşeală?
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Nistor Marin
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Stimaţi invitaţi,
Am să prezint în continuare cadrul legal în care s-a elaborat bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru cele trei societăţi comerciale ce fac obiectul primelor trei puncte ale ordinii de zi.
La baza elaborării celor trei bugete de venituri şi cheltuieli, se află Ordonanţa de urgenţă
nr. 79/2008 care stabileşte modul de salarizare a directorilor generali, structura bugetului de venituri şi
cheltuieli.
De asemenea, art. 27 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi
instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea
acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, prevede că anual, prin legea
bugetului de stat, se stabilesc şi obiectivele de politică salarială ale regiilor autonome, societăţilor şi
companiilor naţionale, ale societăţilor comerciale la care statul ori unităţile administrativ-teritoriale au
calitatea de acţionar unic sau majoritar, precum şi ale filialelor acestora.
Acelaşi act normativ prevede că reprezentanţii autorităţilor administrativ-teritoriale sunt
mandataţi să pună în aplicare această politica salarială în cadrul organelor de administrare şi de
conducere ale operatorilor economici.
Fondurile de salarii pentru anul 2010, se stabilesc în 2 condiţii: când au înregistrat profit în
anul 2009, fondul de salarii maxim la valoarea indicelui de inflaţie şi când nu au înregistrat profit,
fondul de salarii va avea valoarea egală cu cea din 2009.
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În Legea nr. 329/2009 este prevăzută o procedură de elaborare, de depunere şi aprobare a
acestor bugete.Ca noutate, sunt stabilite termene în care operatorii economici trebuie să se încadreze
cu depunerea bugetelor.
Acest grafic de depunere a fost respectat de toţi cei trei agenţi economici.
În legătură cu sesizarea comisiei juridice şi de disciplină, administraţie publică locală şi
coordonarea consiliilor locale, suma de 11.806 lei ce reprezintă câştigul mediu lunar pe salariat este o
greşeală , această sumă reprezintă câştigul anual. Trebuie împărţit la 12 luni şi ar reieşi aproximativ
984 lei pe lună.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă era aşa un venit, plecam la LDP. Dacă domnul director Cotigă Adrian ne mai poate
da detalii ?
Domnul Adrian Cotigă
La una din întrebările comisiei, respectiv cea privind câştigul mediu anual, s-a dat răspuns.
În ce priveşte cea de-a doua întrebare, am considerat că permite legea.
Atât la partea de venituri cât şi la cheltuieli, suma prevăzută pe anul 2010 este aceeaşi.
Profitul propus a se realiza în anul 2010 este de 285.241 lei, egal cu cel propus în anul 2009.
Domnul Vasile Mihalachi
Azi discutăm despre bugetul de venituri şi cheltuieli. În ce priveşte salariile dumneavoastră
vorbim cu altă ocazie - separat pentru cei trei directori. Nu discutăm acum salariile şi premiile.
Domnul Ciprian Trifan
Vă felicit pentru acest buget tip copy – paste. În expunerea de motive se spune că fondul de
salarii este acelaşi de la un an la altul deşi a crescut cu 20%?
Domnul Adrian Cotigă
Noi păstrăm acelaşi număr de salariaţi, un număr prognozat de 100, ne-am propus să
menţinem locurile de muncă existente la această dată. Pe aceste considerente, se are în vedere
realizarea în anul 2010 a unui profit brut de 285.241. În urma calculelor făcute cu contabilul şef au
reieşit aceste date.
Atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli, suma prevăzută în bugetul de venituri
şi cheltuieli pe anul 2010 este aceeaşi.
Domnul Ciprian Trifan
Din punctul meu de vedere este incorect.
Domnul Andrei Daniel
Pentru anul 2010 profitul estimat este de 285.241 lei. Cam mult din profit se alocă
premiilor.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu am citit ce aţi spus dumneavoastră. Veţi lua salariu la profitul de 285.241 lei. Urmează
să negociaţi, pentru fiecare miliard realizat ca profit, veţi lua un salariu în plus pe an.
Domnul Dumitru Marin
Mi se pare că ar trebui făcut ceva la punctul IX, la rezerve. Orice unitate îşi planifică o
rezervă. Eu văd că nu este.
Domnul Gheorghe Stoica
Nu este trecut nimic.
Domnul Vasile Mihalachi
Noi, consiliul judeţean, avem calitatea de asociat unic la S.C. LDP S.A. Noi suntem cei
care hotărâm dacă vom pune în cursul anului o anumită sumă. Ei trebuie să-şi constituie o anumită
rezervă.
Domnul Constantin Ştefănescu
Societatea a avut ca obiectiv în anul 2009 modernizarea staţiilor de la Bălteni şi de la
Bârlad. Rog pe domnul director să ne explice ce s-a făcut în acest sens.
Domnul Adrian Cotigă
Anul trecut am modernizat staţia de la Bălteni. Am păstrat şi staţia veche.
La Bârlad este vorba de dezafectare nu de modernizare. Trebuie dezafectată toată
instalaţia, care este depăşită moral. O să fie necesare surse financiare pentru aşa ceva.
Domnul Valeriu Popa
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Dacă s-a modernizat, de când este în funcţiune? Noi, consiliul judeţean câte drumuri am
făcut?
Domnul Adrian Cotigă
Anul trecut în luna iunie.
Domnul Valeriu Popa
De ce nu au făcut nimic? O întrebare retorică.
Domnul Vasile Mihalachi
Pentru că nu câştigă licitaţiile care au preţuri mari.
Domnul Valeriu Popa
Tichetele de masă au valori foarte mari şi la S.C. LDP S.A şi la S.C. Aquavas S.A. Criza e
peste tot.
Domnul Vasile Mihalachi
Le radeţi de tot. Dacă salariaţii de la consiliul judeţean nu mai au, nici cei de la societăţile
unde consiliul judeţean este acţionar nu vor primi.
Domnul Gheorghe Croitoru
De ce să le radeţi, şi aşa dispare negocierea. Să se dea tichetele de masă. Acestea duc la
determinarea salariaţilor.
Domnul Vasile Mihalachi
Nu faceţi dialog cu mine. Nu este corect ca cei 109 salariaţi ai consiliului judeţean să nu
primească şi cei pe care îi ajutăm tot noi să primească.
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre?
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: dl. Trifan Ciprian şi dl.Andrei Daniel.
În majoritate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: dl.Trifan Ciprian şi dl.Andrei Daniel.
În majoritate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
II.
La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „AQUAVAS” SA Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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.
Doamna Eugenia Şteimberg
Aceeaşi întrebare ca la primul punct în legătură cu procentul alocat premiilor.
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Domnul Vasile Mihalachi
Domnule Nistor, înţeleg că ce aţi prezentat la primul punct al ordinii de zi, este valabil şi la
acest proiect de hotărâre. Dau cuvântul domnului director Barbu Neculai pentru a ne prezenta
proiectul de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Neculai Barbu
Societatea şi-a propus pentru acest an realizarea unui venit în valoare de 25.952.893 lei,
reprezentând o creştere de 3,83% faţă de anul 2009.La stabilirea acestui buget de venituri şi cheltuieli
am avut în vedere preţurile care sunt în vigoare. La Vaslui şi Bîrlad cele stabilite în vara lui 2008, iar
la Negreşti cele stabilite în sept. 2009. Am estimat ca relativ constantă creşterea cantităţii de apă.
S.C. Aquavas S.A. este operatorul regional de apă şi canalizare, pentru judeţul Vaslui,
înfiinţată în anul 2005 şi are trei sucursale în teritoriu: Vaslui, Bârlad, Negreşti.
Proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2010 este fundamentat pe baza
realizărilor efective ale anului 2009 atât în ce priveşte veniturile cât şi cheltuielile .
Veniturile avute în vedere a se realiza de către cele trei sucursale sunt determinate de
aplicarea preţurilor actuale ale serviciilor de apă şi canalizare-epurare, fiind influenţate la Bîrlad de
reducerea subvenţiei de preţ pentru apa potabilă de către Cons. local Bîrlad într-un procent de 42%.
În ce priveşte cheltuielile, am avut în vedere îngheţarea sau chiar diminuarea unora pentru
a putea contracara rata inflaţiei.
Aşa cum am mai spus, veniturile totale ce le estimăm pentru anul 2010 sunt la valoarea de
25.952.893 pentru cele trei sucursale la un loc. La baza acestei propuneri stă atragerea de noi
utilizatori prin lucrările de investiţii avute în program, reducerea pierderilor în reţea şi a furturilor.
Se observă o tendinţă de uşoară creştere a veniturilor la cele trei sucursale pentru serviciul
apă şi o diminuare a veniturilor din serviciul canalizare-epurare.
În ce priveşte veniturile din alte activităţi, la acest capitol avem în vedere obţinerea altor
venituri decât cele din activităţile de bază cum ar fi: venituri din execuţia de lucrări comandate de terţi
şi de investiţii. Aici avem în vedere executarea unor lucrări de reabilitare, modernizare, extindere,
dezvoltare şi înlocuire în infrastructura apă-canal finanţate de la bugetul local şi subcontractarea unor
lucrări de extindere, înlocuire şi reabilitare reţele de apă canalizare .
Alte venituri pe care le-am mai avut în vedere sunt: venituri din producţia internă, venituri
din redevenţă, venituri din provizioane, venituri din surse bugetare, venituri financiare.
În ce priveşte cheltuielile, totalul acestora inclus la bugetul de venituri şi cheltuieli, este de
25.842.580 lei având o creştere de 5,8% faţă de anul 2009.Un indice mai mare al cheltuielilor se
menţine în continuare la sucursala Bîrlad. Asta se justifică prin situaţia deosebită a unor cheltuieli cu
energia electrică şi a celor cu reparaţiile şi intervenţiile în infrastructură, urmare a stării precare a
acestora. Aici numărul defecţiunilor este foarte mare.
Din totalul cheltuielilor pe care le-am menţionat, ponderea cea mai mare o au cheltuielile
cu forţa de muncă. Avem în vedere diminuarea acestora pentru anul 2010. Aceste cheltuieli vor avea o
creştere de 5,44 % care se încadrează în rata inflaţiei pe anul 2009.Cheltuielile prevăzute la acest
capitol au un anumit grad de relativitate deoarece în luna mai a acestui an, urmează să aibă loc
negocierea Contractului colectiv de muncă.
Avem în vedere o scădere a consumului de energie electrică prin reducerea numărului de
trepte de pompare, reducerea timpilor de funcţionare în gol a tuturor echipamentelor, înlocuirea
echipamentelor vechi, energofage. Estimăm o creştere a acestor consumuri cu 5,8% faţă de 2009,
luând în calcul şi creşterea de preţ ce s-a aplicat cu 01.01 2010.
Alte cheltuieli pe care le-am avut în vedere şi care sunt prezentate în Expunerea de motive
sunt: cheltuieli cu amortizarea şi provizioanele, cheltuieli cu redevenţa şi alte cheltuieli unde am
cuprins cheltuieli de întreţinere şi reparaţii, cheltuieli cu prime de asigurare, cheltuieli cu prestări
servicii de către terţi.
Preconizăm realizarea unui profit brut de 110.313 lei pe societate.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări, obiecţii ?
Domnul Daniel Andrei
Înţeleg că cifra de afaceri creşte cu 3% în timp ce fondul de premiere creşte cu 13,5%?
Domnul Neculai Barbu
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Sunt obligaţii cu caracter istoric cum ar fi prima de vacanţă, scutiri la consumul de apă.
Contractul colectiv de muncă pe subramură este insuportabil pentru noi. Nu putem modifica nici
primele şi nici consumul de apă.
Domnul Ciprian Trifan
Vă rog să ne explicaţi în ce constau ,,cheltuieli sponsorizare”.
Domnul Neculai Barbu
Am considerat la o valoare simbolică pentru întreaga societate. Anul trecut s-au făcut
unele cheltuieli în acest sens.
Domnul Ioan Stamate
Aveţi prevăzute ,,cheltuieli de protocol” de 1.100 lei pe lună. Ce este cu aceste cheltuieli
de protocol? Le daţi cafea salariaţilor?
Domnul Neculai Barbu
Avem patru centre de reprezentare. Avem mulţi vizitatori, avem program de consultare.
Dacă dumneavoastră propuneţi să le reducem, le reducem. Am considerat că s-au dus vremurile când
se venea cu cafeaua de acasă.
Domnul Vasile Mihalachi
Când o să vin pe la sediul dumneavoastră o să vin cu cafeaua în buzunar.
Domnul Alin Juverdeanu
La ,, cheltuieli colaboratori” în anul 2009 este suma de 13. 070 lei iar pentru 2010 aţi
prevăzut suma de 166.608 lei. Cum explicaţi această creştere?
Domnul Neculai Barbu
În aceste cheltuieli se regăsesc cheltuielile cu membrii Consiliului de administraţie, ai
Adunării Generale a Acţionarilor. Până acum au fost incluşi şi cenzorii dar, din acest an trecem la
auditori. Nu i-am contactat încă dar am estimat cheltuielile pentru aceştia. Până la data de 30 iunie se
acordă o indemnizaţie redusă. Noi am prins varianta revenirii la normal. Din motive financiare, s-a
redus numărul membrilor consiliului de administraţie de la 7 la 5 iar de luna viitoare vor fi 3.
Domnul Constantin Ştefănescu
Puteţi să reduceţi la trei.
Domnul Alin Juverdeanu
Nu vi se pare mare suma de 166 mii lei?
Domnul Neculai Barbu
Cea mai mare parte din această sumă este alocată selectării auditorilor. Dacă doriţi, putem
reduce.
Domnul Valeriu Popa
Este o capcană. Noi aprobăm acum această hotărâre, se alocă aceste fonduri şi apoi…
Domnul Vasile Mihalachi
Am o propunere. Trimestrial, cele trei societăţi să ne prezinte plenului consiliului judeţean
spre analiză, execuţia bugetară.
Domnul Valeriu Popa
Anul financiar s-a închis pentru cele trei societăţi. Mi se părea corect să stabilim acum.
Domnul Neculai Barbu
Din punct de vedere legal, anul financiar se încheie când se aprobă situaţia financiară de
AGA în perioada 15 aprilie -1 mai. Profitul brut pe anul 2009 a fost de 572.659 lei.
Doamna Gabriela Timofte
Câteva chestiuni concrete în legătură cu Aquavas Bîrlad. Avem o diferenţă foarte mare.
Veniturile din producţia internă în 2009 au fost de 33.417 lei iar pentru anul 2010 preconizaţi aceleaşi
venituri în sumă de 533.800 lei. Cum reuşiţi o creştere de aproximativ 15 ori?
Domnul Neculai Barbu
La veniturile din producţia internă este o chestiune de algoritm. La Bîrlad, în anul 2009, nu avea
prevăzut în algoritmul de calcul al veniturilor şi cele din activităţile interne. Odată cu introducerea
sistemului de contabilitate integrat s-a prevăzut pentru toate sucursalele acest mod de înregistrare a
veniturilor. S-a luat în calcul execuţia unor lucrări ce se vând spre exterior. Am contractat un nou
program informatic. Din această cauză Vasluiul contabilizează aceste venituri iar la Bîrlad se merge
pe rezultatele finale.
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Doamna Gabriela Timofte
Cele trei sunt numai din condei? Ne păcălim. Noi spunem că facem un lucru când de fapt
nu-l facem. Aceste venituri nu cresc efectiv. Mă interesează efectul lor la Bîrlad unde Aquavas este la
pământ. Cred ca sunt primul consilier judeţean care va da în judecată Aquavas. La mine acasă, o lună
factura este de 23 m.c, alta de 11 mc, iar în altă lună 25 m.c de apă, calculat la două persoane şi un
câine într-un apartament. Pe funcţionarii dumneavoastră nu-i interesează ce se întâmplă. Nu răspund
la telefoane când sunt solicitaţi la intervenţii, nu lucrează. A curs apă gârla în jurul blocului meu de
Crăciun şi Anul Nou. Şi-au cerut scuze faţă de cei de la Ghetou”. Eu plătesc de la o lună la alta mai
mult şi acum veniţi cu premii, ne spuneţi că nu puteţi să nu respectaţi contractul colectiv de muncă,
de ce creşte valoarea tichetelor de masă?
Domnul Neculai Barbu
În conformitate cu prevederile legale, se fac două ajustări pe an.
Doamna Gabriela Timofte
La calitatea serviciilor când faceţi ajustări?
Domnul Neculai Barbu
Aţi făcut nişte confuzii. Facem muncă voluntară şi ne costă mult. Apar şi pierderi. Curge apa
la subsolurile blocurilor şi nu intervine nimeni. Ne costă mult.
Doamna Gabriela Timofte
Sunt explicaţii false. Veniţi la faţa locului şi o să vedeţi că nu este corect. Am dat aici un
exemplu. Problema e că pe salariaţi nu-i interesează de cetăţeni. Este vorba de modul cum sunt trataţi
cetăţenii. Salariaţii nu trec prin filtru, nu analizează de ce apar aceste diferenţe de consum de la o lună
la alta?
Domnul Neculai Barbu
La Bârlad este şi problema apei de la subsoluri care nu interesează pe nimeni. Ne costă
foarte mult aceste pierderi.
Domnul George Iacomi
Aş vrea să ştiu dacă aţi solicitat vreodată pe cineva din conducerea Asociaţiei de proprietari
să vină să discute la Aquavas, să facă o verificare?
Doamna Gabriela Timofte
Am făcut-o vara trecută.
Domnul George Iacomi
Daţi acum prilej presei şi aţi găsit un motiv să împroşcaţi cu noroi oamenii societăţii.
Domnul Corneliu Bichineţ
E foarte bine că se discută aşa dar să nu se suprapună vocile. Foarte interesant, la primul
punct, mişcările colţului stâng al PSD- lui. Văd că domnul Barbu şi domnul consilier juridic au
încercat să apere interesele societăţii. Sigur sunt probleme mari. Ştiu ce greu s-a conturat Aquavas-ul.
Referitor la colega Timofte, dumneavoastră sunteţi un real pericol la acel bloc, puteţi apărea într-o
dimineaţă, ca Afrodita.
Domnul Dumitru Marin
Ştiu că la Bîrlad sunt foarte multe probleme. Dat fiind că e foarte veche instalaţia, sunt
probleme. Mi-a plăcut ideea că un câine ar consuma 11 mc de apă. Trebuie să fim realişti. Ştim că
Aquavas-ul s-a pus pe picioare cu mare greutate. Acolo este o muncă teribilă.
Domnul Viorel Petcu
În anul 1984 când m-am dus în Bîrlad, din cauza apei am făcut psihoză deoarece apa se
distribuia cu program, de la 4-6 într-o parte a oraşului şi de la 6-8 în cealaltă parte a oraşului. Trebuie
să se facă o delimitare între ce ţine de instalaţia până la bloc şi ce ţine de bloc.
Ce ţine de cele până la bloc cad în administrarea societăţii comerciale iar cele de la
subsolul blocului ţin de proprietari. Proprietarul îşi bagă mâna în buzunarul propriu. În momentul în
care s-au pus apometre, a apărut şi decalajul. Mai sunt şi alte probleme dar trebuie să găsim
posibilităţile financiare pentru a le rezolva.
Sunt societăţi comerciale care se înţeapă înainte de contor. Problema este cu ce intră şi ce
iese din reţea. Astfel apar compensările.
Rugămintea mea este să reuşim să găsim fonduri din afară cu care să refacem întreaga
reţea. Astfel să aibă şi cetăţeanul siguranţa că bea o apă curată. Nu o fac pe mediatorul, sunt doar
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realist şi trebuie să accesăm fonduri pentru a bea o apă bună.
Domnul Gheorghe Croitoru
Subscriu la ce a spus domnul Petcu.
Suntem orăşeni de aproximativ 40 de ani, dar nu ştim să trăim în comun.
Spunem că suntem proprietari dar nu ne asumăm şi obligaţiile pentru spaţiile comune,
pentru dependinţe. Familia mea plăteşte 12, 17 mc de apă pe lună.
Cine vrea să renunţe la tichete de masă îl invit la staţia de epurare sau într-un canal.
Mă aştept ca în buget să văd mai multe sume alocate pentru sănătatea salariaţilor. M-ar
interesa când o să avem şi secţia de la municipiul Huşi.
Domnul Neculai Barbu
Problemele de la Huşi sunt în mare parte rezolvate. Consiliul local Huşi a adoptat o
hotărâre în acest sens. Suntem pe punctul de a o prelua dar avem nevoie de o sumă de bani, pentru că
în primele trei luni nu se fac încasări. Această sumă a fost aprobată ieri în cadru şedinţei cons. local.
Lucrurile nu se mai întorc .
Mai sunt unele chestiuni care trebuie rezolvate cum ar fi cele legate de politica de preţ.
Am rugămintea de a analiza situaţia tichetelor de masă. De la 1 mai va intra în vigoare
contractul colectiv de muncă. S-a negociat peste capul nostru. Nu se ţine cont de cei din judeţele mici.
Aş recomanda să le menţinem cel puţin pe durata acestui Contract colectiv de muncă. Sunt obligaţii
asumate şi pe moment nu putem dispune sistarea acordării tichetelor de masă. La renegociere o să
încercăm să sistăm acordarea acestor tichete. Salariaţii ne vor da în judecată şi vom pierde. Personalul
a fost frustrat, să nu provocăm nişte tensiuni inutile.
Domnul Valeriu Popa
Domnul Barbu spune ceva despre consumul de energie electrică. Se are în vedere
modernizarea staţiilor de pompare?
Domnul Neculai Barbu
Toate urmează să fie modernizate. Toate vor fi dotate cu aparatură de ultimă generaţie.
Reglajele se vor face automat. Sperăm într-o reducere consistentă pe Bîrlad unde în prezent se
înregistrează pierderi foarte mari. La Vaslui s-a mai făcut ceva în acest sens, consumul înregistrat este
la jumătate faţă de Bîrlad. Situaţia infrastructurii la Bîrlad este precară, aici pierderile reale sunt
uriaşe.
Instalaţia de la Cuibul Vulturilor funcţionează în condiţii de nesiguranţă extremă.
Proiectele sunt gata.
Ne bucurăm când reuşim să depăşim unele probleme foarte mari cum au fost iarna asta.
Domnul Valeriu Popa
Există finanţare pentru toate?
Domnul Neculai Barbu
Ce este pe apă şi canal intră pe actualul program. Nu se acoperă toate cheltuielile. Prioritar
este la apa şi canalizare.
Domnul George Iacomi
Tot este părerea asta nefondată că la Bîrlad se facturează în plus. Problema care apare este
simplă - să se ducă să conteste Hotărârea consiliului local. Problema de esenţă nu este asta. O parte
din pierderi se pot acoperi. În conformitate cu prevederile Ordinului 88/2007, contorul de branşament
se montează la limita proprietăţii utilizatorului, fiind ultima componentă a reţelei publice. Ce ţine de
condominiu, este treaba proprietarilor. Nu societatea noastră trebuie să facă asta. Nu noi facem
verificări, asta ar însemna prestări de serviciu pentru care ar trebui să încasăm bani.
Domnul Vasile Mihalachi
Ne-am luat o pacoste pe cap cu apa asta. Vă rog să ieşiţi pe hol şi să vă continuaţi cearta
pe tema asta. Aici este bugetul pe care îl votaţi sau nu-l votaţi. Discutam de aproape o oră subiectul
apei. Ştiţi că sunt 67 milioane de euro investiţia noastră. Aţi fost de acord cu această investiţie.
Judeţul s-a înfiinţat în anul 1968. De atunci s-a construit aiurea, peste ţevi. Cine e vinovat?
Nu-l apostrofaţi acum pe domnul Barbu. Eu nu aş sta acolo nici pentru 100 milioane lei pe lună. Le
facem pe toate, dar treptat. Celor de la Huşi le-au trebuit 2 ani ca să priceapă că U E solicită un singur
operator. Unii înţeleg alţii nu, acest lucru. Când tot ce înseamnă apa în judeţ va fi sub o singură
comandă, atunci se va rezolva ceva, altfel pierdem bani. Ştiţi că cei de la Huşi nu erau de acord, dar i134

am convins.
Sunt pierderi, se crapă conductele dar trebuie să le suportăm pe toate. Domnule Barbu, mai
acceptăm şi înjurături.
Pentru asta am făcut împrumutul de 23 milioane de euro. Trecem în etapa a II a care priveşte
epurarea şi tratarea apei şi atunci problemele vor fi şi mai mari.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Înainte de a trece la adoptarea proiectului de hotărâre, supun la vot propunerea de
introducere la primele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi, a încă unui articol , care va fi
articolul 3 si care va avea următorul conţinut:
,, Trimestrial societatea comercială 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”.
Supun la vot propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost aprobată propunerea.
*
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere: Andrei Daniel.
În majoritate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere: Andrei Daniel.
În majoritate, 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 majoritate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 31voturi ,,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 aprobarea bugetului de
venituri şi cheltuieli pe anul 2010 al SC „Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui -CRAV” SA
Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul director Sîrbu Florin să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Florin Sîrbu.
Domnule Preşedinte,
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Vreau să vă informez că S.C. CRAV S.A. a fost înfiinţată în luna martie a anului 2009 şi
a început să-şi desfăşoare activitatea din luna mai motiv pentru care bugetul de venituri şi cheltuieli
pentru anul 2009 a fost doar unul prognozat, raportat în principal la indicatorii proiectului de finanţare
deoarece nu a fost o altă bază de comparare. Bugetul de venituri şi cheltuieli supus acum aprobării
dumneavoastră, faţă de cel din 2009, a suferit modificări atât la venituri cât şi la cheltuieli.
Am stabilit cu exactitate cheltuielile pe anul 2010 şi astfel am stabilit veniturile pe anul în
curs pentru a avea un profit de 5%.
În acest buget se regăsesc o serie de rubrici goale şi asta se explică prin faptul că suntem la
început de drum, nu avem alte venituri. Veniturile salariale sunt aceleaşi ca în anul 2009.
Angajări vom mai face în funcţie de nevoile societăţii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, observaţii?
Domnul Alin Juverdeanu
În expunerea de motive a proiectului de hotărâre, la capitolul ,,alte cheltuieli” se regăseşte
un subcapitol tot ,,alte cheltuieli” în sumă de 24.860 lei. În ce constau acestea?
Domnul Florin Sîrbu
În anul 2009 am avut unele probleme ce au ţinut de funcţionalitatea clădirii. Le-am cuprins
şi anul acesta la valoarea de anul trecut.
Domnul Alin Juverdeanu
Daţi un exemplu, vă rog!
Domnul Florin Sîrbu
Instalaţia electrică a clădirii a fost concepută în sistem pauşal. În prezent aici îşi desfăşoară
activitatea 16 agenţi economici. Deoarece consumul de curent electric nu putea fi plătit la pauşal, pe
cheltuiala noastră am încercat să contorizăm pentru fiecare.
Aceeaşi situaţie şi la sistemul de încălzire. Urmărim să întrerupem căldura la anumite
niveluri care nu sunt ocupate.
Domnul Aurelian Rogozea
Mă refer la toate cele trei proiecte. Aceste proiecte a bugetelor de venituri şi cheltuieli au
necesitat atâtea discuţii deoarece s-au făcut comparaţii cu cel aprobat în 2009, ceea ce nu este
raţional. Trebuie să se facă după realizările pe anul 2009. Raţiunea era să se includă balanţa şi bilanţul.
Nu mai apăreau aceste discrepanţe. Este bine ca pe viitor să se facă după realizările pe anul trecut.
Domnul Valeriu Toma
Văd că ne-am dezis de sintagma,,aviz favorabil”. Eu am lucrat şi în sistem public şi în
sistem privat. La S.C. LDP consiliul judeţean este acţionar unic. Ştiu că LDP era falimentară.
Domnul Cotigă are un merit în redresarea acesteia. Mi se pare corect ca o parte din profit să meargă la
salariaţi, Rugămintea mea este ca, trimestrial, să se acorde prime, în funcţie de rezultate, salariaţilor
dar nu genul ,,primă de vacanţă”.Domnul Cotigă ştie cât să dea fiecăruia.
La anumite cheltuieli ar trebui mai multă prudenţă. Am observat că dumneavoastră
stimulaţi tineretul dar consider că trebuie stimulat şi managerul societăţii. Să nu uităm că omul
sfinţeşte locul.
La Aquavas totul este contorizat dar trebuie să se vadă şi infrastructura. Ştiu reticenţa celor
de la Huşi cu privire la participarea la Programul de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă care
credeau că este ceva necurat în asta.
Domnul George Iacomi
În dreptul muncii un drept câştigat prin negociere nu mai poate fi pierdut. Dacă nu se mai
acordă tichete, aveţi 100 de cereri de chemare în judecată.
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Domnul Vasile Mihalachi
Aici gestionăm şi nişte bani publici. Nu sunt banii cuiva anume. Trebuie gestionaţi cum
trebuie. Mă abţin să vorbesc despre criteriile de performanţă. Eu ştiu capacitatea managerială a
fiecăruia. La negociere aş vrea să participe şi liderii grupurilor de consilieri.
Domnul Dumitru Marin
La ,,activităţi social- culturale” este singurul buget de venituri şi cheltuieli unde se
cheltuiesc bani de Crăciun. Mai am o nedumerire. Sunt salarii mari la acest Centru. Să-şi motiveze
salariile. Din punctul meu de vedere este o societate necesară, am fost de acord să-i sprijinim, dar un
raport de activitate trebuie să facă.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt şi alte intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: Andrei Daniel şi Juverdeanu Alin
În majoritate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: Andrei Daniel şi Juverdeanu Alin
În majoritate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 32 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: Andrei Daniel şi Juverdeanu Alin
În majoritate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Instalaţii utilizare gaze
naturale – Centrul de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă Vaslui”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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 comisiilor de specialitate prezintă rapoartele comisiilor de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei director Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
La Casa armatei Vaslui, s-a înfiinţat un Centru de informare a populaţiei privind situaţiile
de urgenţă cu finanţare de la Uniunea Europeană de 100.000Euro.
Lucrările de reparaţii pentru amenajarea Centrului au fost suportate din bugetul local al
judeţului.
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În anul 2009, Centrul a avut un număr de 5000 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.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 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 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 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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Tiron Cristina şi domnul Puf Vasile prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Doamna Steiberg Eugenia - preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil cu
menţiunea aducerii unui amendament – stabilirea preţului redevenţei la 60 euro/mp/an.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Spaţiile cu destinaţia de cabinete medicale stomatologice sunt proprietate publică a
judeţului. Deoarece anul acesta expiră durata contractului de concesiune încheiat cu concesionarii, se
impune o nouă negociere a redevenţei ca urmare a stabilirii unui nou cuantum al acesteia şi
încheierea unor acte adiţionale la contractul de concesiune.
Pe baza datelor furnizate de evaluatorul autorizat, cuantumul redevenţei este de
12euro/mp/an. Acesta este preţul minim.
Redevenţa stabilită acum va fi pentru următorii 10 ani iar în cazul concesionarilor ce
îndeplinesc condiţiile de pensionare, până la vârsta legală de pensionare.
Achitarea redevenţei se va face în două rate, prima rată până la 31 martie şi a doua rată la
30 iunie a anului în curs.
În actele adiţionale ce se vor încheia, se va menţiona redevenţa care se va stabili în cadrul
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acestei şedinţe.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, observaţii?
Domnul Viorel Petcu
Înţeleg că în baza unei evaluări s-a stabilit la 12 euro. Care este suprafaţa maximă a unui
cabinet?
Domnul Gheorghe Stoica
Maxim 20 mp. Unul singur are 24 mp.
Domnul Viorel Petcu
Dacă facem un calcul, la o suprafaţă de 20 mp unul singur va avea de achitat 20 de euro pe
lună. La acestea dacă se mai adaugă cheltuielile cu curentul electric şi cu alte utilităţi, toate acestea se
vor sparge în capul pacienţilor. În aceste condiţii,chiria este foarte mare. Şi 12 euro ar fi mult. Părerea
mea este de a rămâne la 12 euro.
Domnul Constantin Ştefănescu
Stomatologii sunt plătiţi de Casa de asigurări de sănătate. Suma 12 euro e mică dar de 60
este mare.
Domnul Valeriu Popa
Cine plăteşte spaţiile comune? Eu cunosc medici stomatologi care au făcut cabinetele pe
cheltuiala lor.
Domnul Daniel Andrei
Cine suportă plata impozitelor pe clădire, teren? Sunt acoperite din redevenţa de 1
euro/mp?
Domnul Dumitru Marin
Aceeaşi întrebare voiam să o pun şi eu. Cine suportă plata impozitelor? Dacă acestea nu
sunt acoperite din redevenţă, atunci facem o afacere proastă. Consider că 1 euro/mp este puţin.
Trebuie negociat cu medicii.
Domnul Gheorghe Croitoru
Când s-a analizat preţul, s-a avut în vedere cererea şi oferta. Preţurile variază de la 1 la 15
euro/mp în funcţie de zonă. Domnule Ştefănescu, când ziceţi că ceva nu este bun, veniţi cu soluţia,
spuneţi cât este bun.
Domnul Constantin Ştefănescu
Între 1 şi 5 euro.
Domnul Gheorghe Croitoru
Cunosc pe cineva care plăteşte 750 lei/lună plus cheltuielile cu utilităţile iar obligaţiile
fiscale sunt ale proprietarului.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Conform uzanţelor, voi supune întâi la vot, amendamentul, respectiv stabilirea nivelului
minim al redevenţei în cuantum de 60 euro/mp/an.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? 2 abţineri: dl.Marin Dumitru şi dl. Petcu Viorel
Cu 29 voturi ,,pentru”, a fost aprobat amendamentul propus de comisia juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale.
Deci articolul 1 se va modifica în mod corespunzător.
Supun votului dumneavoastră, următoarele articole
- 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”.
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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 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
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem 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 consiliului
local a sistemului de alimentare cu apă, realizat în conformitate cu prevederile Hotărârii
Guvernului Nr.687/1997, cu modificările şi completările ulterioare.
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 în continuare domnului inginer Cozma Ioan pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Ioan Cozma
În conformitate cu prevederile HG nr. 687/1997, la data de 12.12.2008 a fost pus în
funcţiune obiectivul de investiţii ,,Alimentare cu apă a localităţii Dragomireşti.
În conformitate cu acelaşi act normativ, asemenea investiţie s-a mai făcut în alte 11
comune şi 16 sate din judeţ, ultima dintre acestea fiind comuna Dragomireşti.
În conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998, aceste obiective de investiţii, trebuie
menţionate în proprietatea publică a judeţului Vaslui cu toate că acestea ar trebui evidenţiate în
proprietatea publică a unităţilor administrativ teritoriale beneficiare a investiţiei.
Trecerea în proprietatea publică a judeţului Vaslui se face în baza Normelor Metodologice
anexă la Dispoziţia nr. 1/2002 a Secretarului de stat al Ministerului Lucrărilor Publice,
Transporturilor şi Locuinţei. În conformitate cu aceste prevederi, aceste investiţii, pe perioada
garanţiei, sunt trecute în proprietatea publică a judeţului deoarece autorităţile publice de la nivelul
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comunelor nu sunt persoane juridice parte în contractele încheiate între investitor şi antreprenor.
Având şi acordul investitorului privind trecerea acestora în proprietatea publică a judeţului,
venim cu acest proiect de hotărâre prin care solicităm ca sistemul de alimentare cu apă din localitatea
Dragomireşti să fie evidenţiat, pe perioada de garanţie de 2 ani, în proprietatea publică a jud. Vaslui.
Pe perioada de garanţie, Consiliul judetean Vaslui, urmează să-şi execute obligaţiile şi să-şi
asume responsabilităţile cu privire la asigurarea, condiţiilor normale de exploatare.
Activitatea de exploatare şi monitorizare a sistemelor de alimentare cu apă va fi asigurată
de S.C. Aquavas SA Vaslui care va încheia contracte de prestări servicii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
Supun votului dumneavoastră, următoarele 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 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
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.
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;
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2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul d-lui secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Vreau să-mi permiteţi să intru în câteva detalii.
Terenul agricol în suprafaţă de 28,40 ha, situat în oraşul Negreşti, a fost transmis în
administrare Oficiului judeţean de consultanţă agricolă, prin H.G. 1100/2008.
În conformitate cu prevederile H.G. nr.1609/2009, privind înfiinţarea camerelor agricole
judeţene, prin reorganizarea oficiilor/centrelor de consultanta agricola judeţene, aflate in subordinea
Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă, acest teren a trecut în administrarea Agenţiei Domeniului
Statului.
Fără acest teren, Camera agricolă, este în imposibilitatea de a-şi continua activitatea
privind demonstrarea şi experimentarea activităţii de implementare a tehnologiilor moderne,
productive şi de introducere a măsurilor de bună cultivare a plantelor şi a celor de agromediu. Mai
avem în vedere şi faptul că producţiile agricole obţinute pe acest teren, ar putea constitui o sursă de
venituri.
Deocamdată, prin acest proiect de hotărâre, suntem în prima fază, şi anume solicitarea
transmiterii dreptului de administrare, până la obţinerea efectivă mai sunt paşi de urmat.
După cum aţi văzut, la articolul 2 din proiectul de hotărâre, se mandatează preşedintele
Consiliului judeţean Vaslui să iniţieze un proiect de hotărâre de Guvern în vederea aprobării
transmiterii dreptului de administrare asupra acestui teren, dacă va fi de acord şi prefectul judeţului.
Mai trebuie apoi acordul ministrului Administraţiei şi Internelor şi câte un aviz de la
Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
Vă mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Camerele agricole trec în subordinea consiliilor judeţene. Rolul acestor camere este de a
demonstra ţăranilor cum se face agricultura modernă. Acest teren a fost în administrarea Oficiului
judeţean pentru consultanţă agricolă care aşa cum am mai spus, care va deveni Cameră agricolă în
conformitate cu prevederile HG 1609/2009, şi va trece în subordinea consiliului judeţean. Noi
considerăm că, atunci când dai cuiva ceva, îi dai şi toate pârghiile aşa că vă cerem îngăduinţa să
iniţiem această procedură. Dacă Guvernul va accepta foarte bine, dacă nu, asta e.
Dacă sunt întrebări?
Domnul Dumitru Marin
Acest teren este grămadă? Unul dintre argumentele pentru care ar trebui să aprobăm acest
proiect de hotărâre e că ar trebui luat din administrarea Agenţiei Domeniului Statului care este o
unitate nesigură.
Domnul Gheorghe Stoica
Este vorba numai despre dreptul de administrare nu de trecerea în proprietate. Oricând,
Guvernul îl poate da înapoi la Agenţia Domeniilor Statului.
Domnul Valeriu Popa
Aţi spus că această cameră agricolă trece în subordinea consiliului judeţean.
Câţi angajaţi sunt acolo? Ce-aţi spus este de bine, dar nu putem demonstra ducându-i pe
toţi acolo!
În anexa la proiectul de hotărâre, la descrierea tehnică figurează 4 parcele de teren. Înţeleg
că terenul este parcelat şi că acestea sunt alăturate?
Domnul Gheorghe Stoica
Sunt luate aşa cum au fost trecute în HG 1609/2009 prin care au fost date în administrarea
Agenţiei Domeniului Statului.
Domnul Corneliu Bichineţ
La acest proiect de hotărâre eu nu voi vota pentru că am un interes personal. În urmă cu doi
ani am luat în arendă 28 de hectare din această suprafaţă. Eu plătesc ADS ului arenda. Cererea
consiliului judeţean este legitimă şi vă rog să aprobaţi acest proiect de hotărâre. Ei nu au utilaje, dar
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au capacitate managerială.
În mod sigur se va împotmoli la Bucureşti pentru că ADS-ul pe ce pune mâna, nu mai
lasă.
Domnul Aurelian Rogozea
Aş vrea să ştiu dacă Instituţia prefectului ne sprijină în acest demers?
Domnul Vasile Puf
Cunosc extrem de bine activitatea Oficiului de consultanţă şi salut trecerea în subordinea
consiliului judeţean. Suprafaţa este insuficientă pentru material didactic. Am colaborat cu cei de la
Oficiului de consultanţă la Şcoala pentru apicultori unde s-au format 1200 de apicultori. Cei care
lucrează acolo, sunt buni specialişti dar trebuie să aibă şi acest material didactic pentru culturi.
Mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc şi eu.
Domnul Eduard Angheluţă
La punctul 2 al proiectului de hotărâre se face referire şi la ,,transmiterea dreptului de
administrare asupra imobilului”…. Prin imobil se înţelege terenul sau se află şi o clădire pe acest
teren?
Domnul Gheorghe Stoica
Este vorba numai de teren fără construcţii. Legea cadastrului prevede că prin ,,imobil” se
înţelege una sau mai multe parcele alăturate, cu sau fără construcţii.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului dumneavoastră, următoarele articole
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
încetarea de drept, prin demisie, a mandatului unui consilier judeţean.
Domnul Corneliu Bichineţ
Înainte de a da cuvântul domnului Petcu, simt nevoia să spun câteva cuvinte.
Nu face parte din P.R.M. Având în vedere însă că am lucrat 6 ani cu domnul Petcu, l-am
considerat un consilier judeţean foarte bun. Dânsul a făcut o greşeală acum trei ani şi cred că o repetă
acum. Atunci i s-a promis ceva şi după două săptămâni a fost dat afară. Aşa se va întâmpla şi acum.
Ăştia nu-şi respectă promisiunile nici pentru cei din propriul partid. Vă rog să nu vă lăsaţi păcălit,
rămâneţi aici!
Doamna Cristina Tiron
Şi dacă noi nu suntem de acord cu demisia domnului Petcu?
Domnul Gheorghe Stoica
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Demisia este un act unilateral de voinţă.
Domnul Viorel Petcu
În varianta iniţială a Legii nr. 95/2006, nu aveam dreptul nici să ne profesăm ca medici.
Acum, ca urmare a modificării aduse legii menţionate, avem voie să lucrăm ca medici, să
facem parte din colegii profesionale însă funcţia de manager este incompatibilă cu exercitarea unei
funcţii cum este cea de consilier judeţean.
Trebuie să fac acest lucru. Urmează să trecem la consiliul local. Am fost întrebat ,,dacă
treceţi la consiliul local, fiul dumneavoastră este viceprimar…” şi sigur mă dau afară.
Voi scăpa de capcana de aici şi voi da în alta.
Aşa a fost să fie. Vă mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule doctor, ar fi multe de spus. Vă mulţumim pentru activitatea dumneavoastră. Vam întrebat de câteva ori dacă v-aţi gândit bine. Vă urăm succes în activitate şi să mai treceţi pe aici.
Domnul Viorel Petcu
Mi-a fost greu să iau această decizie. Desigur sunt destui care susţin că Petcu va trece la alt
partid. Vă asigur că nu voi pleca niciodată din PSD, am fost şi voi rămâne de stânga.
Domnul Dumitru Marin
Nu ştiu ce politică face domnul Petcu dar ştiu că este un medic excepţional. Eu voi vota
împotriva plecării .
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte intervenţii? Nu sunt. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului dumneavoastră, următoarele articole
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? 7 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere.
În majoritate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? 7 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? o abţinere.
În majoritate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? 7 voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? o abţinere.
În majoritate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi avem Raport cu privire la contractele de finanţare
nerambursabilă încheiate în cursul anului fiscal 2009 în cadrul „Programului judeţean pentru
finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2009”, conform
prevederilor Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate
pentru activităţi non-profit de interes general.
Dacă sunt observaţii, întrebări?
Domnul Dumitru Marin
Un fel de concluzii după studierea acestui Raport.
Am avut convingerea că unele dintre aceste proiecte au avut menirea de a asigura unor
cetăţeni anumite venituri. Nu ştiu cum s-au cheltuit acei bani.
Este o mare realizare că sunt articole publicate în presă.
Performanţa internaţională a practicanţilor Tae Kwon do Itf unde se derulează banii
alocaţi prin Program, ce performanţe s-au realizat? Se ştie că s-au ales 20-30 de sportivi.
La ,,cultura” proiectul ,,O păpuşă pentru un zâmbet” s-a organizat o conferinţă de presă, s144

au susţinut 5 spectacole de teatru de păpuşi.
Proiectul ,,Centrul Cultural - Ecumenic, Moreni”. Clerul face parte din bogaţii ţării. Aici,
printre activităţile planificate figurează: achiziţii de bunuri şi servicii, 2 conferinţe de presă.
Din punctul meu de vedere, nu zic să nu mai dea consiliul judeţean bani, dar să-i
supravegheze mai bine.
Domnul Vasile Mihalachi
Consiliul judeţean nu face ce vrea el. Nu putem sprijini direct biserica, o şcoală, o
activitate sportivă dându-i direct banii. Când facem aceste Proiecte, este o comisie care, în urma unor
evaluări, decide dacă este bun sau nu. S-au luat costume populare, instrumente muzicale.
Nu moare consiliul judeţean dacă alocă fonduri punând nişte oameni la treabă care să
reprezinte judeţul. Nu este o sursă de îmbogăţire pentru alţii.
Cred că prin acest Program am făcut nişte lucruri bune şi nădăjduiesc ca atunci când se va
adopta bugetul, se va ţine cont.
Dacă cineva dintre dumneavoastră doreşte să facă parte dintr-o comisie, la timpul
respectiv, vă vom anunţa.
Domnul Dumitru Marin
Aşa cum aţi pus problema, ar reieşi că eu aş fi împotrivă. Nu asta am vrut să spun ci că
trebuie să existe o fundamentare la spate.
Domnul Vasile Mariciuc
Sunt tobă de carte. Vin acum de la un seminar. Când un proiect este declarat eligibil, au
loc şi asemenea conferinţe de presă. Aspectul formativ este mare. Consiliul judeţean poate ajuta
indirect. Din păcate aceste proiecte au un singur neajuns: implică folosirea unor bani. La Negreşti,
ansamblul ,,Firicelul” a relansat nişte tradiţii şi sau folosit bani de la consiliul judeţean şi de la
persoane fizice.
Contaţi pe sprijinul meu.
Domnul Ciprian Iftimoaei
Domnule Preşedinte,
Distinşi consilieri,
Voi avea o intervenţie scurtă . Vreau să vă informez în legătură cu acţiunea formulată la
instanţa de contencios administrativ prin care solicităm să se constate nulitatea parţială a Hotărârii nr.
1/2010 a Consiliului judeţean Vaslui privind repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale ale
judeţului Vaslui a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2010. Motivele
care stau la baza acestei acţiuni sunt:
- vicii de formă - nu sunt respectate prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative
- au fost încălcate principiile consultării în procesul de alocare a resurselor financiare, aşa
cum sunt reglementate de Carta Europeană a Autonomiei Locale privind principiul echilibrării
bugetelor locale.
În ce priveşte modul în care s-au repartizat sumele, s-au folosit ca indicatori numărul
locuitorilor, suprafaţă din intravilan, impozitul pe venit 2009- indicatori socio-economici care au fost
luaţi în calcul în formule prin care se alocă 80% de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice. Am
avut şi un nr. de contestaţii de la câteva primării. Şi dacă ar fi fost trei-patru, tot ţineam cont de ele.
La comuna Griviţa, primarul a fost nevoit să solicite APIA rezilierea unui contract pentru
că nu avea bani destui. Este o informare doar, ştiu că nu este plăcut auzului dumneavoastră. Noi vom
aviza pentru legalitate hotărârile adoptate de consiliile locale mai puţin cele referitoare la aceste sume
si când instanţa se va pronunţa, când va fi hotărâre definitivă şi irevocabilă, vom proceda în
consecinţă. Nu este o acţiune agresivă împotriva consiliului judeţean. Este o acţiune demarată în
temeiul Legii nr. 554/2004.
În ceea ce priveşte proiectul de hotărâre de astăzi privind solicitarea transmiterii dreptului
de administrare asupra terenului din Negreşti, am avut o consultare cu domnul secretar Stoica, vom
discuta şi pe lege.
În măsura în care vor fi respinse toate căile, din partea noastră nu va fi o problemă. Îmi
amintesc de acea hotărâre prin care se solicita trecerea Palatului administrativ din administrarea
prefecturii in administrarea consiliului judeţean.
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Domnul Vasile Mihalachi
Nu vreau să fac polemică nici cu dumneavoastră nici cu instituţia dumneavoastră. Cu tot
respectul, dar nu pot să accept că numai o anumită culoare politică a contestat repartizarea sumelor.
Consiliul judeţean nu a folosit formula când au fost repartizate aceste sume, s-a avut în
vedere o echilibrare.
Consiliul judeţean este obligat printr-o lege a bunului simţ să facă o echilibrare, chiar dacă
nu este o echilibrare conform legii. Dacă la o comună am dat mai mult în anul 2009, anul acesta nu-i
mai dăm.
Atâta timp cât prin bugetul de stat ni s-a alocat mai puţin, să nu-mi cereţi ca la unele
comune care anul trecut au primit direct bani, să le mai dau şi anul acesta. La sumele de echilibrare
avem cu 15 miliarde mai puţin ca anul trecut. Ce putem face? Este un răspuns pe care îl voi da şi în
justiţie.
Cât priveşte aspectul cu consultarea autorităţilor locale asupra modului în care vor fi
repartizate fondurile de la nivel central, vă informez că am trimis solicitări în tot teritoriul.
Aceste solicitări au fost făcute cu două luni înainte. Sunt comune care nu au dat curs
solicitării noastre. Nu puteam aştepta tergiversarea unora.
Vă mulţumesc.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean.
Vă mulţumesc pentru participare.
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 18.35
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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