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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.37/2010
privind validarea mandatului unui consilier judeţean
având în vedere adresa nr.63 din 22.04.2010 a Filialei teritoriale Vaslui a Partidului Naţional
Liberal, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.2730 din 23 aprilie 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 Cartaş Elena Coca, înscrisă pe
lista Partidului Naţional Liberal, urmare a încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a
mandatului domnului Dumitriu Sorin-Costel.
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, 30 aprilie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.38/2010
privind modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) şi ale art.98 coroborat cu art.54 din Legea
nr.215/2001 privind administraţia 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, cu modificările şi completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
- la comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe şi integrare europeană se înlocuieşte domnişoara Dima Anca, aleasă consilier judeţean pe lista
Partidului Naţional Liberal la data de 1 iunie 2008 cu domnul Juverdeanu Alin Florian, ales consilier
judeţean pe lista aceluiaşi partid;
- la comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor
locale se completează componenţa nominală cu domnişoara Dima Anca, aleasă consilier judeţean pe
lista Partidului Naţional Liberal la data de 1 iunie 2008 în locul domnului Dumitriu Sorin Costel, al
cărui mandat a încetat de drept, înainte de expirarea duratei normale a acestuia;
- la comisia pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură culte şi sport se înlocuieşte domnul Juverdeanu Alin Florian, ales consilier judeţean pe lista
Partidului Naţional Liberal la data de 1 iunie 2008 cu doamna Cartaş Elena Coca, aleasă consilier
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judeţean pe lista aceluiaşi partid.
Vaslui, 30 aprilie 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 unor comisii de specialitate
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Ca urmare a demisiei domnului Dumitriu Sorin Costel din funcţia de consilier judeţean,
Comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale a rămas
cu un număr de şase membri .
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.37, adoptată în şedinţa ordinară din 30 aprilie
2010, s-a validat mandatul de consilier judeţean al doamnei Cartaş Elena Coca, aleasă pe lista
Partidului Naţional Liberal la 1 iunie 2008.
În urma discuţiilor avute cu consilierii judeţeni aleşi pe lista Partidului Naţional Liberal s-a
solicitat modificarea componenţei nominale a unor comisii de specialitate, după cum urmează:
- la comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, bugetfinanţe şi integrare europeană se înlocuieşte domnişoara Dima Anca cu domnul Juverdeanu Alin
Florian;
- la comisia juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor
locale se completează componenţa nominală cu domnişoara Dima Anca, în locul domnului Dumitriu
Sorin Costel, care a demisionat;
- la comisia pentru protecţie socială, protecţie copii, învăţământ, sănătate şi familie,
cultură culte şi sport se înlocuieşte domnul Juverdeanu Alin Florian cu doamna Cartaş Elena Coca.
Faţă de considerentele mai sus-menţionate am iniţiat proiectul de hotărâre privind
modificarea componenţei nominale a trei 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.39/2010
privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere cererile primarilor municipiului Huşi şi oraşului Negreşti înregistrate sub nr.
2488/19.04.2010 şi respectiv nr. 1561/12.03.2010;
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. (1), lit. „b”, alin. (3), lit. „a” şi art. 97 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – La partea de venituri a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, aşa cum a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 22/2010 privind adoptarea bugetului local al
judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
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- lei VENITURI TOTALE:
+ 71.576.515
- subvenţii de la bugetul de stat
+71.273.515
- sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate
+303.000
Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, aşa cum a
fost aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 22/2010 privind adoptarea bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
+71.576.515
- fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale
-227.915
- bunuri şi servicii
+15.000
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
+696.972
- proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
postaderare
+377.250
- cheltuieli de capital
+70.715.208
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr. 2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr. 4.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se diminuează la „bunuri
şi servicii” cu suma de 3.000 lei, de la articolul „alte cheltuieli”.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale”, se diminuează cu suma de
227.915 lei la „fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale”, iar transferurile între
unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de 115.000 lei.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „apărare”, se suplimentează cu suma de 15.000 lei, la „bunuri
şi servicii” pentru Centrul militar judeţean Vaslui.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „sănătate” se suplimentează cu suma de 581.972 lei, la
„transferuri între unităţi ale administraţiei publice”.
Bugetul Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti se suplimentează cu suma de 287.632
lei, iar bugetul Centrului de asistenţă medico-soc. Codăeşti, se suplimentează cu suma de 294.340 lei.
Art.8. - Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se suplimentează cu suma de
413.915 lei. Programul Instrumentul European de Vecinătate şi Parteneriat se suplimentează cu suma
de 377.250 lei, cheltuielile de capital se suplimentează cu suma de 33.665 lei, iar cheltuielile cu
„bunuri şi servicii” cu suma de 3.000 lei.
Art.9. - Cheltuielile la capitolul „protecţia mediului” se suplimentează cu suma de 70.681.543
lei, la cheltuielile de capital.
Art.10.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se
prezintă în anexa nr. 5.
Art.11.- Detalierea bugetului Centrului militar judeţean Vaslui este redată în anexa nr. 6.
Art.12. - Detalierea bugetului Inspectoratului general pentru situaţii de urgenţă „Podul Înalt”
al judeţului Vaslui este redată în anexa nr. 7.
Art.13. - Detalierea bugetului Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui se prezintă în anexa nr. 8.
Art.14. - Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică,
se prezintă în anexele nr. 9 şi 9a.
Art.15. - Anexele nr. 1-9a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 aprilie 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 Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea l - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
A. TOTAL VENITURI
237.483.221
l. 00.02 VENITURI CURENTE
131.401.047
A. 00.03 VENITURI FISCALE
130.767.000
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
28.238.000
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
102.529.000
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
634.047
C.1 00.13 Venituri din proprietate
160.907
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
473.140
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
13.938.000
39.02.03 Venituri din vanz locuintelor construite din fondurile statului 8.190.000
lV. 00.17 SUBVENTII
46.105.230
42.02 Subventii de la bugetul de stat
46.105.230
A.
00.19 De capital
11.343.976
B.
00.20 Curente
34.761.254
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
46.038.944
B. TOTAL CHELTUIELI
237.483.221
01. Cheltuieli curente
176.492.289
10. Cheltuieli de personal
61.226.234
20. Bunuri şi servicii
37.364.702
30. Dobanzi
1.770.375
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
825.214
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
26.102.180
55. Alte transferuri
1.129.075
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
51.527.116
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
44.317.900
59. Alte cheltuieli
3.756.609
70. Cheltuieli de capital
10.332.422
71. Active nefinanciare
10.332.422
71.01 Active fixe
10.272.422
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
60.000
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -868.606

Influente
+,71.576.515
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71.273.515
71.273.515
70.681.543
591.972
303.000
71.576.515
484.057
0
15.000
0
-227.915
696.972
0

U.M.=lei
Program
rectificat
309.059.736
131.401.047
130.767.000
28.238.000
102.529.000
634.047
160.907
473.140
13.938.000
8.190.000
117.378.745
117.378.745
82.025.519
35.353.226
46.341.944
309.059.736
176.976.346
61.226.234
37.379.702
1.770.375
597.299
26.799.152
1.129.075

377.250

51.904.366

0
0
70.715.208
70.715.208
70.715.208

44.317.900
3.756.609
81.047.630
81.047.630
80.987.630
60.000
-868.606

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea l - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
237.483.221 71.576.515 309.059.736
l. 00.02 VENITURI CURENTE
131.401.047
0
131.401.047
A. 00.03 VENITURI FISCALE
130.767.000
0
130.767.000
A1. 00.04 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 28.238.000
0
28.238.000
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
28.238.000
0
28.238.000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE
04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
19.382.000
19.382.000
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit
8.856.000
8.856.000
pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
102.529.000
0
102.529.000
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11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii de funct.
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1 00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
31.02 Venituri din dobanzi
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi , penalitati si confiscari
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
37.02.50 Transferuri voluntare altele decat subventiile
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.03 Venituri din vanz. locuintelor construite din fondurile statului
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A. 00.19 De capital
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
B. 00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea
unitatilor de asistenta medico-sociale
42.02.42 Sume primite de adim.loc FEGA de APIA
42.02.44 Subv. de la bugetul de stat pt. finantarea camerelor agricole
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE SI PREFINANTARI
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.01.03 Prefinantare
45.02.02 Fondul Social European
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.02.03 Prefinantare
45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
45.02.08.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

71.568.000

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
65.000
20.000
97.040
13.938.000
8.190.000

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
65.000
20.000
97.040
13.938.000
8.190.000

0
0

0
0

0

5.748.000

5.748.000

46.105.230 71.273.515 117.378.745
46.105.230 71.273.515 117.378.745
11.343.976 70.681.543 82.025.519
2.895.580 70.681.543 73.577.123
8.448.396

8.448.396

34.761.254
33.452.000

591.972

35.353.226
33.452.000

209.254

581.972

791.226

10.000

10.000
1.100.000

46.038.944

303.000

46.341.944

45.209.158
22.620.667
191.481
22.397.010
829.786
678.898
10.888
140.000
0

0

45.209.158
22.620.667
191.481
22.397.010
829.786
678.898
10.888
140.000
303.000
303.000

1.100.000

0

303.000
303.000

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea l - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente

Program
aprobat
237.483.221
176.492.289

U.M.=lei
Influente
Program
+,rectificat
71.576.515 309.059.736
484.057
176.976.346
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10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
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
10.03.04 Contribuţii de asig. pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 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 neramb.
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

61.226.234
37.364.702
1.770.375
825.214
26.102.180
1.129.075

0
15.000
0
-227.915
696.972
0

61.226.234
37.379.702
1.770.375
597.299
26.799.152
1.129.075

51.527.116

377.250

51.904.366

44.317.900
3.756.609
10.332.422
10.332.422
10.272.422
60.000
-868.606

0
0
70.715.208
70.715.208
70.715.208
0
0

44.317.900
3.756.609
81.047.630
81.047.630
80.987.630
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
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

-3.000
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0
0
-3.000
0
0
0
0
0
0

8.860.857
8.412.185
5.209.510
4.172.360
1.037.150
779.290
19.240
200.570
5.260
32.790
2.323.600
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
844.600
339.000
879.075
862.330
15.120
847.210
16.745
16.745

645.489

0

645.489

52.100

0

52.100

52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

0
0
0
0
0
0

52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

1.537.814
1.537.814

-112.915
-112.915

1.424.899
1.424.899

825.214

-227.915

597.299

712.600
712.600
712.600

115.000
115.000
0

827.600
827.600
712.600
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51.01.24 Transferuri din bugetele cons. locale si jud. pt. acordarea
0
unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. in situatii de extrema dificul.
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
143.790
01.Cheltuieli curente
139.690
20. Bunuri si servicii
139.690
20.01 Bunuri si servicii
77.500
20.02 Reparaţii curente
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
3.390
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
1.000
20.14 Protectia muncii
500
20.30 Alte cheltuieli
54.300
70. Cheltuieli de capital
4.100
71. Active nefinanciare
4.100
71.01 Active fixe
4.100
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
4.100
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
3.339.985
01. Cheltuieli curente
3.363.234
20. Bunuri si servicii
207.000
20.01 Bunuri si servicii
130.000
20.02 Reparaţii curente
50.000
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
5.000
20.30 Alte cheltuieli
22.000
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
3.152.734
51.01 Transferuri curente
3.152.734
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
3.152.734
57. Asistenţă socială
3.500
57.02 Ajutoare sociale
3.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
3.500
70. Cheltuieli de capital
45.269
71. Active nefinanciare
45.269
71.01 Active fixe
45.269
71.01.30 Alte active fixe
45.269
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
23.381.815
01.Cheltuieli curente
23.322.650
10. Cheltuieli de personal
10.259.450
10.01 Cheltuieli salariale in bani
8.045.300
10.03 Contribuţii
2.214.150
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.673.306
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
40.398
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
417.114
10.03.04 Contribuţii de asig. pt. accidente de muncă si boli profes.
14.713
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
68.619
20. Bunuri si servicii
1.865.800
20.01 Bunuri si servicii
1.073.300
20.02 Reparaţii curente
133.000
20.03 Hrana
520.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
18.500
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
71.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
4.500
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
7.900
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.14 Protecţia muncii
3.600
20.30 Alte cheltuieli
32.000
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
5.000

115.000

115.000

15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0

158.790
154.690
154.690
77.500
3.000
3.390
1.000
500
69.300
4.100
4.100
4.100
4.100

0
0
0
2.050
-2.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.339.985
3.363.234
207.000
132.050
47.950
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
-68.518
-68.518

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

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
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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 consiliului judetean pentru
finantarea unitatilor de asistenta medico-sociala
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru finantarea investitiilor la spitale
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asig. pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 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

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

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

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

581.972
581.972
0
0
0
581.972
581.972

3.636.732
2.832.726
41.500
40.000
1.500
2.791.226
791.226

209.254

581.972

791.226

2.000.000
2.000.000

0
0

2.000.000
2.000.000

154.006

0

154.006

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

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

413.915
3.000
0
0
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0
0
0
0
3.000
0
0
0

11.080.319
10.723.819
1.546.710
1.212.200
334.510
251.520
6.050
62.930
3.710
10.300
1.437.000
264.000
1.027.000
6.000
5.500
52.000
2.000
80.500
3.983.500
3.983.500
3.983.500
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56.08 Programe Instrumentul European de Vecinatate si
Parteneriat (ENP)
56.08.01 Finantarea nationala
56.08.02 Finantarea Uniunii Europene
56.08.03 Cheltuieli neeligibile
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asig. pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
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

0

377.250

377.250

0
0
0
3.756.609
450.000
150.000
2.956.609
200.000
37.000
37.000
37.000
37.000
-91.415
-91.415

34.250
303.000
40.000
0
0
0
0
0
33.665
33.665
33.665
33.665
0
0

34.250
303.000
40.000
3.756.609
450.000
150.000
2.956.609
200.000
70.665
70.665
70.665
70.665
-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
2.590.000
1.679.729
1.679.729

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

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
2.590.000
1.679.729
1.679.729

100.000

0

100.000

1.579.729

0

1.579.729

1.219.325

0

1.219.325

1.219.325

0

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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
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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
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 Asoc. de dezvoltare intercomunit.
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51.01 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:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
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

-287.471
-287.471

0
0

-287.471
-287.471

85.016
85.016
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

0
0
0
0
0
0
0

85.016
85.016
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
200.000
200.000
200.000

70.681.543
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

74.589.672
795.601
79.141
200
78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000

150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000
2.962.528
2.962.528
2.962.528
550.000
2.412.528

0
70.681.543
70.681.543
70.681.543
70.681.543
0

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

0
0
0
0
0

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

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

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

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

0

39.712.728

39.712.728

0

39.712.728

8.781.924

0

8.781.924
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56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
30.930.804
70. Cheltuieli de capital
1.570.000
71 Active nefinanciare
1.570.000
71.01 Active fixe
1.560.000
71.01.01 Constructii
1.115.000
71.01.30 Alte active fixe
445.000
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
10.000
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-177.000
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -177.000
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
9.645.568
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
9.645.568
(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
9.645.568
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
3.408.779
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
6.236.789

0
0
0
0
0
0
0
0
0

30.930.804
1.570.000
1.570.000
1.560.000
1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000

0

9.645.568

0

9.645.568

0

9.645.568

0
0

3.408.779
6.236.789

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2010
rectificarea l - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
- Consiliul local Husi
- Consiliul local Negresti
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
-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

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
237.483.221 71.576.515 309.059.736
8.863.857
-3.000
8.860.857
8.863.857
-3.000
8.860.857
1.537.814
-112.915
1.424.899
712.600
0
712.600
825.214
-227.915
597.299
0
15.000
15.000
0
100.000
100.000
143.790
15.000
158.790
133.790
15.000
148.790
10.000
0
10.000
3.339.985
0
3.339.985
151.769
0
151.769
3.188.216
0
3.188.216
23.381.815
0
23.381.815
4.402.600
0
4.402.600
2.893.900
0
2.893.900
2.309.050
0
2.309.050
2.233.050
0
2.233.050
512.600
0
512.600
5.000
0
5.000
11.025.615
0
11.025.615
3.054.760
581.972
3.636.732
2.000.000
0
2.000.000
108.604
287.632
396.236
100.650
294.340
394.990
845.506
0
845.506
10.666.404 413.915 11.080.319
4.653.609
36.665
4.690.274
1.616.500
0
1.616.500
1.239.200
0
1.239.200
1.559.150
0
1.559.150
1.127.800
0
1.127.800
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-Centrul Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
83.02 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULT. SI VANATOARE
- Camera agricola Vaslui
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

470.145
377.250
847.395
105.941.693
0
105.941.693
104.110.000
0
104.110.000
100.000
0
100.000
826.589
0
826.589
53.890
0
53.890
699.250
0
699.250
151.964
0
151.964
85.016
0
85.016
85.016
0
85.016
3.908.129 70.681.543 74.589.672
3.908.129 70.681.543 74.589.672
1.100.000
0
1.100.000
1.100.000
0
1.100.000
65.814.390
0
65.814.390
65.814.390
0
65.814.390
9.645.568
0
9.645.568
9.645.568
0
9.645.568
ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010

BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea l - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
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 pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
109.302.643 70.502.293 179.804.936
54.147.275 -212.915 53.934.360
5.230.074
0
5.230.074
14.202.331 15.000 14.217.331
1.770.375
0
1.770.375
825.214 -227.915 597.299
16.412.097
0
16.412.097
1.129.075
0
1.129.075
50.307.791

0

50.307.791

11.021.500
0
11.021.500
3.556.609
0
3.556.609
-489.720
0
-489.720
5.337.297 70.715.208 76.052.505
5.337.297 70.715.208 76.052.505
5.327.297 70.715.208 76.042.505
10.000
0
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
2.326.600
700.000
260.000
40.000

-3.000
-3.000
0
0

-3.000

8.860.857
8.412.185
5.209.510
4.172.360
1.037.150
779.290
19.240
200.570
5.260
32.790
2.323.600
700.000
260.000
40.000
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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 neramb
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
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

50.000
40.000
50.000
844.600
342.000
879.075
862.330
15.120
847.210
16.745
16.745

0
0
0

50.000
40.000
50.000
844.600
339.000
879.075
862.330
15.120
847.210
16.745
16.745

645.489

0

645.489

52.100

0

52.100

52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

0
0
0
0
0
0

52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

825.214
825.214
825.214

-227.915
-227.915
-227.915

597.299
597.299
597.299

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

15.000
15.000
15.000
0
0
0
0
0
15.000
0
0
0
0

158.790
154.690
154.690
77.500
3.000
3.390
1.000
500
69.300
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
-68.518
-68.518

0
0
0
2.050
-2.050
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.339.985
3.363.234
207.000
132.050
47.950
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
-68.518
-68.518

-3.000
0

0
0
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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
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

0
0
0
0
0

845.506
41.500
41.500
40.000
1.500

154.006

0

154.006

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

4.653.609
4.621.609
1.065.000
34.000
1.000.000
1.000
30.000
3.556.609
450.000
150.000
2.956.609
32.000
32.000
32.000
32.000

36.665
3.000
3.000
0
0
0
3.000
0
0
0
0
33.665
33.665
33.665
33.665

4.690.274
4.624.609
1.068.000
34.000
1.000.000
1.000
33.000
3.556.609
450.000
150.000
2.956.609
65.665
65.665
65.665
65.665

151.964
78.564
564
441
123
92
2
24
1
4
78.000
78.000
73.400
73.400

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

151.964
78.564
564
441
123
92
2
24
1
4
78.000
78.000
73.400
73.400
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71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext.
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 intercomunit.
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

73.400
73.400

0
0

73.400
73.400

85.016
85.016
200
200
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

85.016
85.016
200
200
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000

3.908.129 70.681.543 74.589.672
795.601
0
795.601
79.141
0
79.141
200
0
200
78.941
0
78.941
310.527
0
310.527
310.527
0
310.527
310.527
0
310.527
205.933
0
205.933
205.933
0
205.933
205.933
0
205.933
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
200.000
0
200.000
150.000

0

150.000

150.000

0

150.000

150.000
2.962.528
2.962.528
2.962.528
550.000
2.412.528

0
70.681.543
70.681.543
70.681.543
70.681.543
0

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
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

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

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

0

39.712.728

39.712.728

0

39.712.728

8.781.924
30.930.804
1.570.000
1.570.000
1.560.000

0
0
0
0
0

8.781.924
30.930.804
1.570.000
1.570.000
1.560.000
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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

1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000

0
0
0
0
0

1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000

9.645.568

0

9.645.568

9.645.568

0

9.645.568

9.645.568

0

9.645.568

3.408.779
6.236.789

0
0

3.408.779
6.236.789

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea l - a
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
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
133.790
15.000 148.790
133.790
15.000 148.790
133.790
15.000 148.790
129.690
15.000 144.690
129.690
15.000 144.690
70.000
70.000
3.000
3.000
1.890
1.890
1.000
1.000
500
500
53.300
15.000
68.300
4.100
0
4.100
4.100
0
4.100
4.100
0
4.100
4.100
4.100
ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010

BUGETUL
Inspectoratului pentru situatii de urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui pe anul 2010
rectificarea l - a
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
151.769
0
151.769
1. Alocaţii de la bugetul judeţean
151.769
151.769
TOTAL CHELTUIELI
151.769
0
151.769
01.Cheltuieli curente
125.500
0
125.500
20. Bunuri si servicii
122.000
0
122.000
20.01 Bunuri si servicii
80.000
2.050
82.050
20.02 Reparaţii curente
20.000
-2.050
17.950
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
5.000
5.000
20.30 Alte cheltuieli
17.000
17.000
57. Asistenţă socială
3.500
0
3.500
57.02 Ajutoare sociale
3.500
0
3.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
3.500
3.500
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70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe

26.269
26.269
26.269
26.269

0
0
0

26.269
26.269
26.269
26.269

ANEXA NR. 8
la Hotararea nr.39/30 aprilie 2010
BUGETUL
Centrului judetean pentru conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui pe anul 2010
rectificarea l - a
Cap.67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
470.145 377.250 847.395
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
470.145 377.250 847.395
TOTAL CHELTUIELI
470.145 377.250 847.395
01.Cheltuieli curente
561.560
0
561.560
10. Cheltuieli de personal
269.060
0
269.060
10.01 Cheltuieli salariale in bani
211.100
211.100
10.03 Contribuţii
57.960
0
57.960
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
43.700
43.700
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
1.050
1.050
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.950
10.950
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
460
460
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc de sanatate 0,85%
1.800
1.800
20. Bunuri si servicii
92.500
0
92.500
20.01 Bunuri si servicii
45.000
45.000
20.02 Reparaţii curente
2.000
2.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
2.500
2.500
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
2.000
2.000
20.30 Alte cheltuieli
41.000
41.000
56.08 Progr. Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat (ENP)
0
377.250 377.250
56.08.01 Finantarea nationala
34.250
34.250
56.08.02 Finantarea Uniunii Europene
303.000 303.000
56.08.03 Cheltuieli neeligibile
40.000
40.000
59. Alte cheltuieli
200.000
0
200.000
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
200.000
200.000
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-91.415
0
-91.415
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-91.415
-91.415
ANEXA Nr. 9
la Hotărârea nr.39/30 aprilie 2010
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea l - a
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

1 TOTAL CHELTUIELI de investitii
2 TOTAL CHELTUIELI de capital
3 A. Lucrari in continuare din care:
4 -Cheltuieli de capital
5 B. Lucrari noi din care:
6 -Cheltuieli de capital
7 - 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
8 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
9 -Cheltuieli de capital

Suma
131.421.788
80.987.630
71.299.993
71.299.993
55.259.128
5.848.485
49.410.643
4.862.667
3.839.152
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10 - 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
11 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
12 -Consiliul Judeţean Vaslui
13 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
14
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
15 60.02. APARARE
16 -Consiliul judetean Vaslui (Centrul militar)
17 C. Alte cheltuieli de investitii
18 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
19 -Consiliul judetean Vaslui
20 C. Alte cheltuieli de investitii
21 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
22 C. Alte cheltuieli de investitii
23 65.02 INVATAMANT
24 Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
25 A. Lucrari in continuare
26 - Sala de sport
27 C. Alte cheltuieli de investitii
28 - Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
29 C. Alte cheltuieli de investitii
30 66.02 SĂNĂTATE
31 -Consiliul judetean Vaslui
32 C. Alte cheltuieli de investitii
33 67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
34 -Consiliul judetean Vaslui
35 C. Alte cheltuieli de investitii
36 -Biblioteca judeteana Vaslui
37 C. Alte cheltuieli de investitii
38 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
39 - Consiliul judetean Vaslui
40 C. Alte cheltuieli de investitii
41 -Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
42 B. Lucrari noi
43 -Constructii adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui
44 - Centrul de recuperare si reabilitare Vutcani
45 - C+M - Alei betonate - Acces fosa - L.P. Vutcani
46 - C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Lipovat
47 - C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Vulturesti
48 - C+M - Centrala termica - C.S.C Vaslui
49 - C+M - Centrala termica - Sediu D.G.A.S.P.C Vaslui
50 - C+M - Centrala termica - C.T.F. Casa cu gradina Barlad
51 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
52 - C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa Copiilor)
53 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
54 - C+M - Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
55 - C+M - Parcare auto sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui
56
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
57 -Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice cu handicap Barlad
58 C. Alte cheltuieli de investitii
59 74.02. PROTECTIA MEDIULUI
60 - Consiliul judetean Vaslui
61 A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare
62
a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
63 C. Alte cheltuieli de investitii
64 84.02. TRANSPORTURI
65 -Consiliul judetean Vaslui

1.023.515
349.828
349.828
349.828
349.828
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
70.665
65.665
65.665
5.000
5.000
5.683.009
73.400
73.400
5.609.609
5.498.469
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
73.644.071
73.644.071
71.231.543
71.231.543
2.412.528
41.272.728
41.272.728
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66 A. Lucrari in continuare
67 -Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,comuna Arsura
68 B. Lucrari noi
69 -Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000-6+380 (3.380 km)
70 -Reab. si modernizare DJ 244L:DJ 244 D(Tabalaesti)-Averesti, km 0+000-2+500 (2,500 km)
71 -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
72
0+000-13+900 (13,900 km )
73
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
-Reabilitare
DJ 244 B : Cretesti de sus - Murgeni km 0+000-km55+780
74
75 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
76
77 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
78 -Consiliul judetean Vaslui
79 B. Lucrari noi
80
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
81 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
82 C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
83

38.950
38.950
40.344.244
10.000
500.000
400.000
166.050
39.268.194
39.268.194
889.534
444.534
9.645.568
9.645.568
9.416.415
9.416.415
9.416.415
229.153
229.153

ANEXA nr. 9 a
la Hotărârea nr.39/30 aprilie 2010

Nr.
crt.
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea l - a
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
CantiPreţ
U.M
Valoare
investiţii
tate
unitar
B
1
2
3
4
TOTAL "ALTE CHELTUIELI DE INVESTITII" din care :
4.862.667
- Cheltuieli de capital
lei
x
x
3.839.152
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
lei
x
x
1.023.515
(FEN) postaderare
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
lei
x
x
349.828
-Consiliul Judeţean Vaslui
lei
x
x
349.828
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
x
x
349.828
(FEN) postaderare
lei
x
x
349.828
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
lei
-Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui lei
x
x
349.828
x
x
4.100
60.02 APARARE
lei
-Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
lei
x
x
4.100
- Imprimanta Epson FX - 2190 N
buc
1
4.100
4.100
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
lei
x
x
45.269
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
lei
x
x
26.269
- Imprimanta A3 matriciala
buc
1
1.800
1.800
- Server pentru Intranet MAI
buc
1
2.500
2.500
- Proiector
buc
1
3.000
3.000
- Explozor
buc
1
3.094
3.094
-Detector de metale
buc
1
2.975
2.975
- Costum pirotehnic antischija
buc
1
12.900
12.900
-Consiliul judetean Vaslui
lei
x
x
19.000
-Proiectare + lucrari la introducere gaze naturale la Centrul
lei
x
x
19.000
Judetean de informare
65.02 INVATAMANT
lei
x
x
27.050
- Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
lei
x
x
500
- Cheltuieli pt. diriginTe santier
lei
x
x
500
- Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
26.550
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26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

58
59
60

61

62

63
64

- Centrala termica
buc
- Soft contabilitate
buc
- Antivirus
buc
66.02 SĂNĂTATE
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
- Proiectare la reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului
lei
judetean de urgente Vaslui
-Taxe,avize,comisioane si alte cheltuieli la reabilitarea,
lei
modernizarea si echiparea Spitalului judetean de urgente Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
- Taxe ,acorduri pt.proiect demolare magazie teatru
lei
- Proiect autorizare de demolare+demolare magazie la Teatru
lei
V.I.Popa Barlad
-Biblioteca judeteana Vaslui
- Calculatoare
buc
68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
- Proiect autorizare de demolare+demolare cladiri la CAMS
lei
Ghermanesti
- Taxe,avize,acorduri pentru proiect autorizatie demolare cladiri
lei
la CAMS Ghermanesti
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului
lei
Vaslui
- SF -Put forat L.P. Lipovat
lei
- SF -Put forat L.P. Vulturesti
lei
- SF -C.T.F. Casa cu gradina Barlad
lei
- Program informatic contabilitate
lei
- SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
lei
- SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa
lei
Copiilor)
- S.F. - Sediu D.G.A.S.P.C
lei
- Proiect tehnic - Sediu D.G.A.S.P.C
lei
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
lei
- SF -Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
lei
- SF+PT+DDE -Sistematizare verticala - Parcare auto sediu
lei
D.G.A.S.P.C. Vaslui
74.02. PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
lei
- Lucrari de impadurire la comunele Codaesti, Falciu, Rebricea si
lei
Stefan cel Mare
- Avize,taxe,autrizatii pt. reabilitarea sistemului de alimentare cu
apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor
lei
uzate din mun.Vaslui,Barlad, Husi si orasul Negresti
84.02. TRANSPORTURI
lei
-Consiliul judetean Vaslui
lei
-Elaborare documentatie tehnico- econ. PT+DDE pt. "Reabilitare
si modernizare DJ 245 A : Muntenii de jos (DN24) LipovatSuceveni-Bogdana - Smilisoara - Gavanu- Morareni- Gherghesti lei
Valea Lupului - Lunca - Silistea Iana (DJ 243)", L =3,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 245 B : Gherghesti (dj 245 A) - CodaestiChetrosu - Draxeni -Rugaria -Ivanesti (DN 2F)", L=2,000 km
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 207 J: DJ 207 E (Delesti) -Balesti- Fastaci , km
0+000-7+310" (7,310 km)
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
lei

1
1
1
x
x

20.000
4.800
1.750
x
x

20.000
4.800
1.750
650.000
650.000

x

x

642.600

x

x

7.400

x
x
x

x
x
x

70.665
65.665
2.000

x

x

63.665

2
x
x

2.500
X
X

5.000
5.000
184.540
73.400

x

X

71.400

x

X

2.000

x

X

111.140

x
x
x
x
x

X
X
X
X
X

1.500
1.500
1.880
7.140
400

x

X

850

x
x
x
x

X
X
X
X

42.000
21.570
640
1.660

x

X

32.000

x
x

X
x

2.412.528
2.412.528

x

x

2.402.528

x

x

10.000

x
x

x
x

889.534
889.534

x

x

30.000

x

x

20.000

x
x

x
x

50.000
50.000
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65

66

67

68

69
70

71
72
73
74
75

"Reabilitare si modernizare DJ 244 D: Husi(DN 24 B) - Limita
judet.Iasi, 0+000-25+500" (25,500 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 247 : Limita judet Iasi - Codaesti Emil Racovita - Danesti - Bereasa - Telejna - Zapodeni- Balteni Bejenesti-Sauca - DN 2F (Laza),km 26+060-68+659" (42,599 km) lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reab. si moderniz. DJ 245L:DN 24(Costesti)-Puntiseni- Chitcani
-Parvesti-Manastirea Parvesti,km 0+000+12+600" (12,600 km)
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE
pentru "Reabilitare si modernizare DJ 246 B:DN 24 - Achitu
Movila lui Burcel, km 0+000 -0+750" (0,750 km)"
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE
pentru "Reabilitare si modernizare DJ 244L :DJ 244 D
(Tabalaesti) - Averesti - km 0+000-2+500" (2,500 km)
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE
pentru "Reab. si modernizare DJ 244K : DN 24 (Munteni de Sus)Tanacu- Baltati-Crasnaseni-Leosti-Vinetesti-Oltenesti - Zgura"
lei
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe
lei
nerambursabile (FEN) postaderare
-TVA, asistenta tehnica, consultanta, dirigintie santier, publicitate
si promovare, audit financiar la "Reab. si moderniz. drum jud. DJ
244 B - Cretesti de Sus -Murgeni, km 0+000-km 55+780"
lei
lei
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
lei
-Consiliul judetean Vaslui
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe
lei
nerambursabile (FEN) postaderare
- TVA, dirigintie de santier,publicitate, audit si servicii de
lei
consultanta in mamagement

x

x

150.000

x

x

65.000

x

x

5.000

x

x

25.000

x

x

50.000

x

x

444.534

x
x

x
x
x

444.534
229.153
229.153

x

x

229.153

x

x

229.153

x

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi nr. 215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, supun
astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010.
La întocmirea proiectului rectificării 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 autorităţilor executive judeţene, a serviciului public comunitar judeţean de
evidenţă a persoanelor, dezvoltarea publică, infrastructura de transport judeţean, precum şi pentru
realizarea altor obiective şi acţiuni de interes judeţean.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
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.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, cuprinde la
venituri suplimentarea fondurilor cu suma de 71.576,5 mii lei, din care 71.273,5 mii lei la „subvenţii
de la bugetul de stat” şi 303,0 mii lei la „sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate”.
În cadrul subvenţiilor de la bugetul de stat, suma de 70.681,5 mii lei reprezintă „subvenţii
pentru finanţarea programelor multianuale prioritare de mediu şi gospodărirea apelor”, 582,0 mii lei
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reprezintă „subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială” şi
10,0 mii lei reprezintă „sume primite de administraţiile locale FEGA de la APIA”.
Suma de 70.681,5 mii lei urmează să fie virată de Ministerul Mediului şi Pădurilor în cursul
anului 2010 pentru cofinanţarea la proiectul „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”.
Suma de 582,0 mii lei urmează să o încasăm de la bugetul de stat prin ASP Vaslui pentru
finanţarea unor cheltuieli la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti.
Suma de 10,0 mii lei reprezintă o parte din cheltuielile ce le-am efectuat în anul anterior cu
depozitarea şi transportul produselor distribuite gratuit (făină de grâu şi zahăr) de Uniunea Europeană
persoanelor defavorizate din punct de vedere economic.
Ca urmare a faptului că unul din principiile care stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale îl constituie „echilibrul”, am propus cheltuielile totale, egale cu veniturile totale, în sumă de
71.576,5 mii lei.
Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” propunem a se diminua la titlul
„bunuri şi servicii”, articolul „alte cheltuieli” cu suma de 3.000 lei de la cheltuieli cu publicitatea şi
alocarea acestei sume la capitolul „cultură, recreere şi religie”, cu aceeaşi destinaţie.
Din total, „fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale” este propus a se
diminua cu suma de 227,9 mii lei, „transferurile între unităţi ale administraţiei publice” sunt propuse a
se suplimenta cu suma de 697,0 mii lei, „proiectele cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare” sunt propuse a se suplimenta cu suma de 377,3 mii lei şi „cheltuielile de capital”
se suplimentează cu suma de 70.715,2 mii lei.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”am propus suplimentarea art. „bunuri şi
servicii” cu suma de 2,1 mii lei prin diminuarea art. „reparaţii curente” cu aceeaşi sumă.
Referitor la repartizarea creditelor bugetare pe capitole de cheltuieli, am propus la capitolul
„alte servicii publice generale” diminuarea fondurilor cu suma de 227,9 mii lei. Întreaga sumă priveşte
articolul de cheltuială „fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia autorităţilor locale”. Această
sumă propunem să fie alocată pentru cofinanţarea proiectului „Aşa de diferiţi cum suntem – 7 etnii de
la Marea Neagră” (74,3 mii lei), acordarea unui sprijin financiar pentru situaţii de extremă dificultate
oraşului Negreşti (100,0 mii lei) şi municipiului Huşi (15,0 mii lei) pentru asigurarea continuităţii
alimentării cu apă a oraşului şi respectiv, a calităţii mediului în municipiu. De asemenea, se
suplimentează capitolul „apărare” cu suma de 15,0 mii lei la cheltuieli cu „bunuri şi servicii” la
Centrul militar judeţean Vaslui şi capitolul „cultură, recreere şi religie” cu suma de 33,7 mii lei pentru
demolarea unor construcţii la Teatrul „V.I.Popa” din Bârlad.
La capitolul „sănătate” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 582,0 mii lei. Această
sumă reprezintă contribuţia bugetului de stat la finanţarea pe trim.II-IV a cheltuielilor cu
medicamente, materiale sanitare şi a cheltuielilor de personal pentru personalul medical din Centrele
de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti.
Aceste fonduri se derulează prin bugetul ASP Vaslui.
Această măsură de includerea sumei estimată a fi necesară până la finele anului curent se
datorează faptului că ASP Vaslui nu are o planificare exactă a fondurilor ce trebuie virate celor două
instituţii până la finele anului.
ASP Vaslui alocă lunar celor două instituţii sumele pe care le primeşte de la Ministerul
Sănătăţii.
Neestimarea şi necuprinderea în buget a sumelor necesare până la finele anului ar afecta
circuitul financiar-bugetar, în sensul că lunar ar trebui să aşteptăm să vedem ce sume virează ASP
Vaslui în contul celor două instituţii, după care noi trebuie să rectificăm bugetul şi abia după aceea se
poate efectua plata drepturilor salariale şi/sau achiziţia de medicamente şi materiale sanitare.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 413,9
mii lei. Aici avem în vedere implementarea proiectului cu finanţare externă „Aşa de diferiţi cum
suntem – 7 etnii de la Marea Neagră” în care finanţarea Uniunii Europene este de 303,0 mii lei,
finanţarea noastră este de 34,3 mii lei şi cheltuielile neeligibile sunt de 40,0 mii lei.
Proiectul va fi implementat de Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii
tradiţionale Vaslui.
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Cu suma de 3,0 mii lei se va suplimenta bugetul Consiliului judeţean Vaslui la cheltuieli cu
„bunuri şi servicii”, articolul „alte cheltuieli” pentru realizarea publicităţii, a programului de finanţare
a asociaţiilor şi fundaţiilor culturale, aprobat.
Un ultim capitol la care ne propunem să intervenim este cel al „protecţiei mediului”. După
cum bine se cunoaşte, în judeţul Vaslui se implementează un proiect de mediu cu un însemnat impact
asupra locuitorilor din zonă. Ne referim la proiectul „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a
sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad şi Huşi şi
oraşul Negreşti”.
Suma pe care propunem să o prevedem în bugetul local al judeţului Vaslui este de 70.681,5
mii lei şi reprezintă cofinanţarea în procent de 75% pe care trebuie să o asigure Ministerul Mediului şi
Pădurilor, în cursul anului 2010.
Întreaga sumă priveşte cheltuielile de capital de la capitolul „protecţia mediului”.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, în forma
în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.40/2010
privind rectificarea 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.- La partea de venituri, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 23/2010 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- mii leiVENITURI TOTALE:
+582,0
din care:
- subvenţii pentru instituţiile publice
+582,0
Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 23/2010 privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- mii leiCHELTUIELI TOTALE:
+582,0
din care:
- cheltuieli de personal
+449,5
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
+ 132,5
Art.3.- Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2010, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr. 2, iar
defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
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modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii
precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul
limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „sănătate” se suplimentează cu suma de 582,0 mii lei,
din care 449,5 mii lei la cheltuieli de personal şi 132,5 mii lei la bunuri şi servicii.
Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti se stabileşte suma de 287,6 mii lei, iar
pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti se stabileşte suma de 294,3 mii lei.
Art.6.- Detalierea bugetelor Centrelor de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti, sunt
redate în anexele nr. 4 şi 5.
Art.7.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 6şi 6a.
Art.8.- Anexele nr. 1-6a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 aprilie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotarârea nr.40/30 aprilie 2010
SINTEZA
bugetului instit. publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
14.312.107 581.972 14.894.079
l. VENITURI CURENTE
1.314.400
0
1.314.400
C. VENITURI NEFISCALE
1.314.400
0
1.314.400
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
1.314.400
0
1.314.400
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
1.282.850
0
1.282.850
33.10.08 Venituri din prestări servicii
202.850
0
202.850
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
1.080.000
0
1.080.000
35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări
2.550
0
2.550
35.10.01 Venituri din amenzi şi alte sancţ. aplicate potrivit dispoz. legale
2.550
0
2.550
36.10 Diverse venituri
11.000
0
11.000
36.10.50 Alte venituri
11.000
0
11.000
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
18.000
0
18.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
18.000
0
18.000
IV.
SUBVENŢII
9.585.083 581.972 10.167.055
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
9.585.083 581.972 10.167.055
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
6.485.083 581.972 7.067.055
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
2.000.000
0
2.000.000
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pt. finantarea camerelor agricole
1.100.000
0
1.100.000
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţ. 3.412.624
0
3.412.624
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
3.412.624
0
3.412.624
45.10.01.03 Prefinanţare
3.412.624
0
3.412.624
B. TOTAL CHELTUIELI
14.312.107 581.972 14.894.079
01. CHELTUIELI CURENTE
8.411.305 581.972 8.993.277
10. Cheltuieli de personal
5.334.869 449.472 5.784.341
20. Bunuri şi servicii
3.046.436 132.500 3.178.936
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
3.412.624
0
3.412.624
postaderare
59. Alte cheltuieli
30.000
0
30.000
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
30.000
0
30.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
2.602.075
0
2.602.075
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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

2.602.075
2.316.700
285.375
-113.897
-113.897

0
0
0
0
0

2.602.075
2.316.700
285.375
-113.897
-113.897

ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.40/30 aprilie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
14.312.107 581.972 14.894.079
01. CHELTUIELI CURENTE
8.411.305 581.972 8.993.277
10. Cheltuieli de personal
5.334.869 449.472 5.784.341
20. Bunuri şi servicii
3.046.436 132.500 3.178.936
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
3.412.624
0
3.412.624
postaderare
59. Alte cheltuieli
30.000
0
30.000
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
30.000
0
30.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
2.602.075
0
2.602.075
71. Active nefinanciare
2.602.075
0
2.602.075
71.01 Active fixe
2.316.700
0
2.316.700
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
285.375
0
285.375
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-113.897
0
-113.897
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-113.897
0
-113.897
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
733.000
0
733.000
01.CHELTUIELI CURENTE
733.000
0
733.000
10. Cheltuieli de personal
624.200
0
624.200
10.01 Cheltuieli salariale în bani
484.000
0
484.000
10.03 Contribuţii
140.200
0
140.200
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
105.400
0
105.400
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
2.700
0
2.700
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
26.600
0
26.600
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
850
0
850
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
4.650
0
4.650
20. Bunuri şi servicii
108.800
0
108.800
20.01 Bunuri şi servicii
90.400
0
90.400
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
5.500
0
5.500
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
1.300
0
1.300
20.13 Pregătire profesională
1.600
0
1.600
20.30 Alte cheltuieli
10.000
0
10.000
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
2.209.254 581.972 2.791.226
01. CHELTUIELI CURENTE
209.254 581.972 791.226
10. Cheltuieli de personal
185.254 449.472 634.726
10.01 Cheltuieli salariale în bani
143.661 351.483 495.144
10.03 Contribuţii
41.593
97.989 139.582
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
31.107
73.011 104.118
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
791
1.781
2.572
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
7.977
19.120
27.097
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
480
878
1.358
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
1.238
3.199
4.437
20. Bunuri şi servicii
24.000 132.500 156.500
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
24.000 132.500 156.500
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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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.09 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
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 pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii si indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 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

2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

0
0
0
0

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
30.000
271.700
271.700
271.700
200.000
60.000
11.700

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

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
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

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

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

0

3.412.624
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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 AGRICULT., SILVICULT., 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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.05 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

3.412.624
922.146
2.490.478
45.000
45.000
45.000
45.000
-113.897
-113.897

0
0
0
0
0
0
0
0
0

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

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

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

ANEXA Nr. 3
la Hotarârea nr.40/30 aprilie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe ordonatori de credite, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M.=lei
SPECIFICAŢIE
Program Influent Program
rectificat
aprobat
e
+,CHELTUIELI TOTALE
14.312.107 581.972 14.894.079
54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
733.000
0
733.000
-Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui
733.000
0
733.000
66.10 SĂNĂTATE
2.209.254 581.972 2.791.226
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
108.604 287.632 396.236
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
100.650 294.340 394.990
-Spitalul de urgenţă Vaslui
2.000.000
0
2.000.000
67.10 CULTURA, RECREERE ŞI RELIGIE
4.143.500
0
4.143.500
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
1.152.800
0
1.152.800
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
1.299.200
0
1.299.200
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
1.691.500
0
1.691.500
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
6.101.353
0
6.101.353
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
4.388.213
0
4.388.213
-Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
859.250
0
859.250
-Centrul de asistenţă medico-sociala Ghermăneşti
53.890
0
53.890
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
800.000
0
800.000
83.10 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULTURĂ ŞI VÂNĂTOARE 1.125.000
0
1.125.000
-Camera Agricolă Vaslui
1.125.000
0
1.125.000
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ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.40/30 aprilie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea I-a
CAP 66.10 Sănătate
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 pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare

U.M.= lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
108.604 287.632 396.236
108.604 287.632 396.236
108.604 287.632 396.236
108.604 287.632 396.236
98.604
209.132 307.736
75.950
163.983 239.933
22.654
45.149
67.803
17.048
33.711
50.759
413
841
1.254
4.162
8.820
12.982
293
413
706
738
1.364
2.102
10.000
78.500
88.500
10.000
78.500
88.500

ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.40/30 aprilie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea I-a
CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
100.650 294.340 394.990
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
100.650 294.340 394.990
TOTAL CHELTUIELI
100.650 294.340 394.990
01. CHELTUIELI CURENTE
100.650 294.340 394.990
10. Cheltuieli de personal
86.650
240.340 326.990
10.01 Cheltuieli salariale în bani
67.711
187.500 255.211
10.03 Contribuţii
18.939
52.840
71.779
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
14.059
39.300
53.359
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
378
940
1.318
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
3.815
10.300
14.115
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
187
465
652
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
500
1.835
2.335
20. Bunuri şi servicii
14.000
54.000
68.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
14.000
54.000
68.000
ANEXA Nr.6
la Hotarârea nr.40/30 aprilie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M.= lei

Nr.crt.

Denumirea obiectivelor de investiţii

Program
rectificat
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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

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.6a
la Hotarârea nr.40/30 aprilie 2010

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea I-a
U.M=lei
Nr.
Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de investiţii U.M. Cantitate
Valoare
crt.
unitar
1 TOTAL CHELTUIELI
x
x
x
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 telefonică pe
lei
x
x
50.000
6
sistem Wireless
lei
x
x
10.000
7 extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la planetariu
8 -Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
x
x
x
206.700
lei
x
x
1.700
9 -program informatic - antivirus
calculator
buc
1
2.500
2.500
10
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 rectificarea bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră rectificarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010.
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La întocmirea proiectului rectificării 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 judeţean de evidenţă
a persoanelor.
Potrivit art.8 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 a fost publicat pe pagina de internet a Consiliului
judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la cunoştinţă de către toţi
cetăţenii interesaţi de prevederile acestuia şi formularea eventualelor contestaţii.
După cum bine se cunoaşte, Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti au mai
multe surse de finanţare şi anume:
- venituri proprii;
- subvenţii de la bugetul local al judeţului;
- subvenţii de la bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială.
Această ultimă sursă de la bugetul de stat, ajunge în bugetul celor două instituţii prin bugetul
Autorităţii de Sănătate Publică Vaslui.
ASP Vaslui virează lunar în bugetul local al judeţului Vaslui pentru cele două centre de
asistenţă medico-socială sumele necesare finanţării cheltuielilor de personal pentru personalul medical
precum şi pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare.
În bugetul iniţial am cuprins numai sumele virate pe trim. I la cele două instituţii.
La solicitarea noastră, ASP Vaslui ne-a comunicat că nu poate să ne pună la dispoziţie nivelele
sumelor ce vor fi alocate pe întreg anul 2010 la cele două instituţii de asistenţă medico-socială.
În vederea derulării în condiţii optime a procesului bugetar, este necesar să cuprindem în buget
sumele aferente bugetelor celor două instituţii pentru cheltuielile de personal la personalul medical şi
cheltuielile cu medicamente şi materiale sanitare.
Pentru aceasta am solicitat la cele două instituţii, necesarul de fonduri pe anul 2010.
În urma analizei estimărilor efectuate la cele două instituţii, a rezultat că în cursul anului 2010
fondurile vor trebui suplimentate cu suma de 582,0 mii lei, din care, 449,5 mii lei la cheltuieli de
personal şi 132,5 mii lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti este necesară suplimentarea fondurilor cu
suma de 287,6 mii lei, iar pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti este necesară
suplimentarea fondurilor cu suma de 294,3 mii lei.
Cuprinderea la această dată în bugetele celor două instituţii , a sumelor de 287,6 mii lei,
respectiv 294,3 mii lei, va înlătura obligativitatea Consiliului judeţean Vaslui de a rectifica lunar
bugetele celor două instituţii. Totodată se va înlătura şi un alt impediment şi anume acela că plata
salariilor personalului medical, precum şi achiziţia de medicamente şi materiale sanitare, s-ar putea
realiza numai după virarea sumelor de către ASP Vs. şi rectif. lunară a bugetelor celor două insituţii.
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2010 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.41/2010
privind modificarea anexelor nr. 6 şi 6a la Hotărârea nr. 27/26.03.2010 privind veniturile şi
cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1954/2005, cu
modificările şi completările ulterioare;
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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. - Anexele nr. 6 şi 6a la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 27/26.03.2010 privind
veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se
modifică conform anexelor nr. 1 şi 2 la prezenta.
Art.2. - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 30 aprilie 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.41/30 aprilie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fondul de rulment pe anul 2010, rectificată
UM=lei
Program Influenţe Program
Specificaţie
aprobat
+,rectificat
TOTAL din care:
26.745.160 -51.464 26.693.696
B. Lucrări noi
26.485.160 -153.609 26.331.551
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 22.731.758 -102.145 22.629.613
56.02 Programe din Fondul Social European
102.928
-51.464
51.464
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
260.000 102.145
362.145
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
0
102.145
102.145
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
224.928
-51.464
173.464
- Consiliul judeţean Vaslui
224.928
-51.464
173.464
B. Lucrări noi
102.928
-51.464
51.464
56.02 Programe din Fondul Social European, din care:
102.928
-51.464
51.464
-"Reactualizarea strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului
51.464
0
51.464
Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020", din care:
-"Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui"
40.460
40.460
-"Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 200911.004
11.004
2013, cu orizontul de timp 2013-2020"
C. Alte cheltuieli de investiţii
122.000
122.000
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
1.401.713
0
1.401.713
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
1.401.713
0
1.401.713
B. Lucrări noi
1.353.713
0
1.353.713
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
1.053.713
0
1.053.713
(FEDR), din care:
-"Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă
1.053.713
1.053.713
medico-socială Băceşti"
-"Extindere şi refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă
300.000
300.000
medico-socială Băceşti "
C. Alte cheltuieli de investiţii
48.000
48.000
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
3.360.474
0
3.360.474
- Consiliul judeţean Vaslui
3.360.474
0
3.360.474
B. Lucrări noi
3.350.474
0
3.350.474
- Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti
3.350.474
3.350.474
C. Alte cheltuieli de investiţii
10.000
10.000
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84.11. TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
B. Lucrări noi
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
(FEDR), din care:
- "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B Creţeştii de Sus Murgeni km0+000-km 55+780"
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judeţean Vaslui
B. Lucrări noi
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
-"Reabilitarea centrului cultural-istoric al Municipiului Bârlad"
C. Alte cheltuieli de investiţii
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

19.345.127
0
19.345.127
0
19.345.127 -59.299

19.345.127
19.345.127
19.285.828

19.345.127 -59.299

19.285.828

19.345.127 -59.299

19.285.828

0
0
2.412.918
2.412.918
2.332.918
2.332.918
2.332.918
80.000
0

59.299
59.299
2.412.918
2.412.918
2.290.072
2.290.072
2.290.072
122.846
42.846

59.299
59.299
0
0
-42.846
-42.846
-42.846
42.846
42.846

ANEXA nr. 2
la Hotărârea nr.41/30 aprilie 2010
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fondul de rulment, pe anul 2010, rectificată
UM=lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor
Preţ Valoare Influenţe Valoare
UM Cantitate
cheltuieli de investiţii
unitar aprobată
+,rectificată
TOTAL CHELTUIELI, din care:
X
X
X
260.000 102.145 362.145
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
X
X
X
122.000
0
122.000
- Consiliul judeţean Vaslui
X
X
X
122.000
0
122.000
- calculator
buc
20
2.955 59.100
59.100
- laptop
buc
5
3.580 17.900
17.900
- centrală telefonică
buc
1
45.000 45.000
45.000
X
X
X
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
48.000
0
48.000
X
X
X
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
48.000
0
48.000
- SF şi proiect tehnic, avize, taxe, asistenţă
tehnică,comisioane la Extindere şi refuncţionalizare lei
x
x
42.000
42.000
servicii la Centrul de asistenţă medico-soc. Băceşti
- teren
ha
1
5.000 5.000
5.000
- program antivirus
buc
1
1.000 1.000
1.000
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI
X
X
X
10.000
0
10.000
DEZVOLTARE PUBLICĂ
X
X
X
- Consiliul judeţean Vaslui
10.000
0
10.000
- avize, taxe , asistenţă tehnică, comisioane la
lei
x
x
10.000
10.000
Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti
X
X
X
84.11. TRANSPORTURI
0
59.299
59.299
X
X
X
-Consiliul Judeţean Vaslui
0
59.299
59.299
56.01 Programe din Fondul European de
lei
x
x
0
59.299
59.299
Dezvoltare Regională (FEDR), din care:
- "Reab. şi modernizare drum judeţean DJ 244B
lei
x
x
0
59.299
59.299
Creţeştii de Sus - Murgeni km0+000-km 55+780"
-dirigenţie şantier, publicitate şi promovare,
lei
x
x
0
59.299
59.299
consultanţă în management de proiect
X
X
X
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
80.000
42.846 122.846
X
X
X
- Consiliul judeţean Vaslui
80.000
42.846 122.846
- SF centrul balnear Ghermăneşti
lei
x
x
40.000
40.000
- SF la "Complex muzeal - Satul Moldovenesc"
lei
x
x
40.000
40.000
56.01 Programe din Fondul European de
lei
x
x
0
42.846
42.846
Dezvoltare Regională (FEDR),din care:
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-"Reabilitarea centrului cultural-istoric al
Municipiului Bârlad"
- dirigenţie de şantier, publicitate

lei

x

x

0

42.846

42.846

lei

x

x

0

42.846

42.846

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind modificarea anexelor nr. 6 şi 6a la Hotărârea nr. 27/26.03.2010
privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al jud. 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,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
privind modificarea anexelor nr. 6 şi 6a la Hotărârea nr. 27/26.03.2010 privind veniturile şi
cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010.
Veniturile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010 în
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 27/26.03.2010, sunt aprobate în sumă de 27.552.703 lei.
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 finanţarea unui număr 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 a fost aprobată atât pentru cofinanţarea unor proiecte cât şi pentru
finanţarea unor cheltuieli de capital.
În conformitate cu ultimele modificări şi completări ale Ordinului ministrului finanţelor
publice nr. 1954/2005 pentru aprobarea Clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice locale
sumele cuprinse în art. 56.01 Programe din Fondul European de dezvoltare Regională care se referă la
cheltuieli de capital, se evidenţiază în lista de investiţii, pe categorii de investiţii (lucrări în continuare,
lucrări noi şi alte cheltuieli de investiţii).
În acest context propunem modificarea anexelor nr. 6 şi 6a la Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr. 27/26.03.2010, astfel:
La capitolul „autorităţi publice” propunem diminuarea sumei iniţiale de 224.928 lei cu suma
de 51.464 lei deoarece pentru achiziţia studiilor „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 pentru finanţarea poziţiei „Alte cheltuieli de
investiţii”, la acest capitol, sunt necesare în anul 2010, fonduri în sumă de 173.464 lei.
La capitolul „transporturi” propunem ca în cadrul aceleiaşi valori să se diminueze poziţia
„lucrări noi” cu suma de 59.299 lei şi majorarea poziţiei „alte cheltuieli de investiţii” cu aceeaşi
sumă.
De asemenea, la capitolul „alte acţiuni economice”, propunem diminuarea poziţiei „lucrări
noi” cu suma de 42.846 lei şi majorarea poziţiei „alte cheltuieli de investiţii” cu aceeaşi sumă.
Modificările propuse în anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre, la aceste două capitole, sunt
reflectate în anexa nr. 2 care stabileşte distinct cheltuielile privind
„diriginţie de şantier, publicitate şi promovare, consultanţă” pentru cele două proiecte mari finanţate
din aceste surse de venit.
Având în vedere cele prezentate mai sus, consider că, modificările propuse reflectă mai concret
destinaţia fondurilor pe care le-aţi aprobat, spre a fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile
actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre privind modificarea anexelor
nr. 6 şi 6a la Hotărârea nr. 27/2010 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.42/2010
privind aprobarea „Programului de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul Vaslui
- având în vedere prevederile art. 15, alin(1), din Hotărârea Guvernului nr. 243/2004 privind
elaborarea şi punerea în funcţiune a planurilor şi programelor de gestionare a calităţii aerului;
- în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (6), lit. a) 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 Ş T E:
Articol unic. - Se aprobă „Programul de Gestionare a Calităţii Aerului” pentru judeţul
Vaslui, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre .
Vaslui, 30 aprilie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi

•

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
Anexa se regăseşte pe site-ul Consiliului judeţean: www.cjvs.ro

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de Gestionare a Calităţii Aerului”
în judeţul Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
România, pentru a deveni ţară membră a Uniunii Europene, a semnat un Tratat de Aderare care
conţine mai multe capitole, referitoare la elaborarea şi implementarea unor planuri şi programe care au
ca scop reducerea diferenţelor, sub toate aspectele, faţă de ţările membre ale uniunii. Astfel la
Capitolul 22 sunt prev. angajamentele luate de România privind probl. legate de protecţia mediului.
Directiva 96/62/CE a Consiliului privind evaluarea şi gestionarea calităţii aerului înconjurător,
directivele ce derivă din aceasta, stabilesc ţinte în ceea ce priveşte calitatea aerului cu scopul de a evita
sau de a reduce efectele dăunătoare asupra sănătăţii umane şi a mediului, a poluanţilor atmosferici.
Transpunerea Directivei cadru 96/62/CE s-a realizat în România prin adoptarea următoarelor
acte normative:
--OUG nr.243/2000 privind protecţia atmosferei, modif. şi aprobată prin Legea nr. 655/2001;
--HG nr.586/2004 privind înfiinţarea şi organizarea Sistemului Integrat de Evaluare şi
Gestionare a Calităţii Aerului(SNEGICA);
--HG nr. 543/2004 privind elaborarea şi punerea în aplicare a planurilor şi programelor de
gestionare a calităţii aerului;
-HG nr. 731/2004 privind aprobarea Strategiei Naţionale pentru Protecţia Atmosferei şi altele.
Programul de gestionare a calităţii aerului a fost elaborat de către Comisia tehnică constituită
prin Ordinul Prefectului nr. 151/15-03-2010, la propunerea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Vaslui,
care are în componenţă ca membri reprezentanţi ai instituţiilor statului implicate în acest proces,
precum şi reprezentanţi ai autorităţilor locale din zonele monitorizate.
Programul de gestionare a calităţii aerului cuprinde: descrierea situaţiei în care apar depăşirile,
analiza cauzelor, observarea tendinţelor precum şi măsurile/acţiunile propuse.
Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în judeţul Vaslui, vizează municipiile
Vaslui, Bârlad, Huşi precum şi comunele Griviţa, Zorleni, Creţeşti, Perieni şi Ciocani şi a fost
întocmit datorită depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul PM10(particule în suspensie cu
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dimensiunea mai mică de 10 micrometri).
Pentru stabilirea măsurilor de îmbunătăţire a calităţii aerului s-au analizat toţi potenţialii
poluatori, s-a luat în considerare contribuţia lor şi în consecinţă s-au stabilit măsurile de reducere a
poluării sub limita valorilor maxime admise.
Reţeaua de monitorizare a calităţii aerului are la nivelul judeţului Vaslui o staţie automată de
monitorizare a calităţii aerului, care permite prin aparatura cu care a fost dotată, monitorizarea on-line
a următorilor poluanţi: NOx, SO2,CO, BTEX(benzen, toluen, etilbenzen, xilen), pulberi în suspensie
PM10, O3(ozon). De asemenea staţia automată monitorizează on-line şi parametri meteorologici:
temperatura, viteza vântului, direcţia vântului, umiditatea relativă, presiunea atmosferică, radiaţia
solară şi precipitaţiile.
Staţia de monitorizare a calităţii aerului din municipiul Vaslui, de tip fond urban, se află în
curtea interioară a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Vaslui, str. Ştefan cel Mare , nr. 56.
Pentru stabilirea programului de măsuri pentru indicatorul PM10 în judeţul Vaslui sunt
considerate ca surse de poluare: industria, activităţile de construcţii, traficul rutier, instalaţii de
producere a energiei termice în sistem individual sau centralizat şi altele.
Sursele de poluare sunt naturale(eroziunea rocilor, dispersia polenului) dar atât calitativ cât şi
cantitativ, mai importante sunt cele antropice(activitatea industrială, sursele de încălzire ale
imobilelor, traficul rutier, arderea incompletă şi necontrolată a unor materiale combustibile naturale
sau sintetice în agricultură şi în gospodăriile individuale. Trebuie precizat că cea mai mare parte a
noxelor, în zonele monitorizate, provine din traficul rutier şi anume din gazele de ardere, din rulajul
pneurilor şi nu în ultimul rând din cauza stării proaste a drumurilor—săteşti, comunale, judeţene,
naţionale care condiţionează buna desfăşurare a traficului cu emisii de noxe şi pulberi crescute.
Comisia tehnică a analizat informaţiile culese şi a stabilit măsuri pentru fiecare zonă afectată,
dar ele sunt aceleaşi pentru toate, diferă doar prin cuantum şi, în principal, sunt următoarele:
1. Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii;
2. Mărirea suprafeţelor de spaţiu verde şi întreţinerea corespunzătoare a cestora;
3. Promovarea unui transport în comun de o calitate înaltă şi nepoluantă;
4. Asigurarea necesarului de spaţii de parcare corespunzătoare, în special în mun. şi oraşe;
5. Crearea de facilităţi pentru deplasarea cu bicicleta prin amenajarea de piste speciale;
6. Dezvoltarea activităţii privind vehiculele scoase din uz;
7. Stabilirea de măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul PM10, datorate
surselor fixe (industriale);
8. Stabilirea unor măsuri în cazul depăşirilor valorilor limită pentru indicatorul PM10,
datorate surselor de suprafaţă(gospodării şi industrie mică).
Alte măsuri:
1. Reducerea intensităţii fenomenului de eroziune a solului;
2. Împădurirea unor terenuri agricole degradate;
3. Îmbunătăţirea activităţii de salubrizare a localităţilor;
4. Închiderea şi ecologizarea depozitelor de deşeuri municipale;
5. Amenajarea, reabilitarea şi extinderea mobilierului stradal existent;
6. Conştientizarea publicului cu privire la importanţa aplicării măsurilor de reducere a
poluării aerului prin orice mijloace.
În timp ce administraţia publică locală, instituţiile statului sau operatorii economici au
responsabilitatea implementării Programului de gestionare a calităţii aerului, Comisia tehnică poate
continua să joace un rol important în monitorizarea implementării acestui program.
Înfăptuirea tuturor obiectivelor stabilite în cadrul programului se poate face numai prin
eforturile comune ale instituţiilor implicate şi ale cetăţenilor, astfel încât aceasta să contribuie la
definirea judeţului Vaslui ca un judeţ cu un mediu mai curat pentru o sănătate mai bună.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere considerentele prezentate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre
în forma prezentată.
PREŞEDINTE
VASILE MIHALACHI
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.43/2010
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă
de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui
având în vedere adresa nr.11368/13.04.2010 a Casei judeţene de Pensii Vaslui;
potrivit dispoziţiilor art.296 din Codul Muncii, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.15 din Decretul nr.92/1976 privind carnetul de muncă, cu
modificările şi completările ulterioare;
având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret;
în temeiul dispoziţiilor art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Doamnele Ciudin Elena şi Cordaş Dorina se eliberează din funcţia de membru
titular, respectiv membru supleant, al Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă
Consiliul judeţean Vaslui.
Art.2. – Doamnele Enache Ţârlea Loredana şi Moruzi Silvia, se numesc în funcţia de
membru titular, respectiv membru supleant, al Comisiei pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe
lângă Consiliul judeţean Vaslui.
Art.3. –Hotărârea nr.24/2009 privind constituirea Comisiei pentru reconstituirea vechimii în
muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui, se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 30 aprilie 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 eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea
vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu dispoziţiile Codului muncii, cu modificările şi completările
ulterioare şi ale Decretului nr.92/1976 privind carnetul de muncă, cu modificările şi completările
ulterioare, prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.24 din 27 februarie 2009 a fost înfiinţată
Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe lângă Consiliul judeţean Vaslui, a cărei
componenţă numerică este formată din câte un delegat al Inspectoratului Teritorial de Muncă, Casei
judeţene de Pensii şi C.N.S.L.R. Frăţia.
Prin adresa nr.11368/13.04.2010 a Casei judeţene de Pensii Vaslui, această instituţie a
propus înlocuirea reprezentanţilor desemnaţi în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de
pe lângă Consiliul judeţean Vaslui, prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.24/2009.
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre
privind eliberarea şi numirea unor membri în Comisia pentru reconstituirea vechimii în muncă de pe
lângă Consiliul judeţean Vaslui, în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢULVASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.44/2010
privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna februarie 2010
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.33
alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (5), litera „a” şi art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Se aprobă costul mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor
cu handicap, în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, pentru luna februarie 2010, la următoarele niveluri:
-leiNr.
crt.
1.
2.

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

3.

Recuperare şi reabilitare pentru persoane cu
handicap

4.

Recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

5.

Locuinţe protejate

Denumire centru
CIA Huşi
CIA Giurcani
CIA Rînzeşti
CIA Bogeşti
CRRPH Huşi
CRR Râşeşti
CSCPH Bîrlad
C.R.R.N. Mălăieşti
LP Ştefan cel Mare
LP Negreşti
LP Vladia
LP Vutcani

Cost mediu /asistat
1.432
2.252
1.926
1.936
1.990
1.823
2.003
2.741
1.449
3.618
2.602
2.467

Art.2. – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Vaslui, 30 aprilie 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 aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna februarie 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006, protecţia şi promovarea drepturilor
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persoanelor cu handicap se efectuează într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază
teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa.
În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în cadrul
judeţului de domiciliu/reşedinţă, persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat
în altă unitate administrativ-teritorială.
Decontarea cheltuielilor ce se derulează în astfel de situaţii se fac în baza unui cost mediu lunar
al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în
calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, după ce a analizat
cheltuielile efectuate cu personalul angajat la diferite centre, cheltuielile cu bunuri şi servicii efectuate
în luna februarie 2010, cu adresa nr. 15.236/23.04.2010, propune următoarele costuri medii lunare de
întreţinere:
-leiTip serviciu
Servicii rezidenţiale
destinate persoanelor
în vârstă
Ingrijire si asistenta
pentru persoane
adulte cu handicap
Recuperare si
reabilitare pentru
persoane cu handicap
Recuperare si
reabilitare
neuropsihiatrică
Locuinţe protejate

CIA Huşi

95

Total
cheltuieli
(feb. 2010)
136.058

CIA Giurcani

37

83.306

2.252

CIA Rînzeşti

46

88.610

1.926

CIA Bogeşti

52

100.689

1.936

184
51

366.132
92.976

1.990
1.823

21

42.068

2.003

Centru de recuperare si reabilitare
neuropshihiatrică Mălăieşti

52

142.547

2.741

LP Ştefan cel Mare
LP Negreşti
LP Vladia
LP Vutcani

8
10
8
7

11.588
36.184
20.812
17.269

1.449
3.618
2.602
2.467

Denumire centru

CRRPH Huşi
CRR Râşeşti
CRR Tineri cu dizabilităţi
CSCPH Bîrlad

Nr. benef.

Cheltuieli/luna
/beneficiar
1.432

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢULVASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.45/2010
privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea
persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna martie 2010
având în vedere expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere prevederile art.54 alin.(4) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.33
alin.(1) din Hotărârea de Guvern nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr.448/2006;
în temeiul prevederilor art.91, alin. (5), litera „a” şi art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
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Art.1. – Se aprobă costul mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor
cu handicap, în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui, pentru luna martie 2010, la următoarele niveluri:
-leiNr.
crt.

Tip serviciu

1.

Servicii rezidenţiale destinate persoanelor în vârstă

2.

Îngrijire şi asistenţă pentru persoane adulte cu
handicap

3.

Recuperare şi reabilitare pentru persoane cu handicap

4.

Recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică

5.

Locuinţe protejate

Denumire centru

Cost mediu /asistat

CIA Huşi
CIA Giurcani
CIA Rînzeşti
CIA Bogeşti
CRRPH Huşi
CRR Râşeşti
CSCPH Bîrlad
C.R.R.N. Mălăieşti
LP Ştefan cel Mare
LP Negreşti
LP Vladia
LP Vutcani

1.068
1.709
1.890
1.365
1.370
1.647
1.677
1.894
1.954
2.248
2.565
1.670

Art.2. – Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui va duce la
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Vaslui, 30 aprilie 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 aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru luna martie 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006, protecţia şi promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap se efectuează într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază
teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa.
În cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu handicap nu pot fi asigurate în cadrul
judeţului de domiciliu/reşedinţă, persoana cu handicap poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat
în altă unitate administrativ-teritorială.
Decontarea cheltuielilor ce se derulează în astfel de situaţii se fac în baza unui cost mediu lunar
al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în
calcul cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii.
Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, după ce a analizat
cheltuielile efectuate cu personalul angajat la diferite centre, cheltuielile cu bunuri şi servicii efectuate
în luna martie 2010, cu adresa nr. 15.237/23.04.2010, propune următoarele costuri medii lunare de
întreţinere:
-leiTip servciciu
Servicii rezidentiale
destinate persoanelor
în vârstă
Îngrijire şi asistenţă

CIA Huşi

95

Total
cheltuieli
(mart. 2010)
136.058

CIA Giurcani

37

83.306

2.252

CIA Rînzeşti

46

88.610

1.926

Denumire centru

Nr. benef.

Cheltuieli/luna
/beneficiar
1.432
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pentru persoane
adulte cu handicap
Recuperare şi
reabilitare pentru
persoane cu handicap
Recuperare şi
reabilitare
neuropsihiatrică
Locuinţe protejate

CIA Bogeşti

52

100.689

1.936

184
51

366.132
92.976

1.990
1.823

21

42.068

2.003

Centru de recuperare şi reabilitare
neuropshihiatrică Mălăieşti

52

142.547

2.741

LP Ştefan cel Mare
LP Negreşti
LP Vladia
LP Vutcani

8
10
8
7

11.588
36.184
20.812
17.269

1.449
3.618
2.602
2.467

CRRPH Huşi
CRR Râşeşti
CRR Tineri cu dizabilităţi
CSCPH Bîrlad

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de
hotărâre în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 26 martie 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 31 de consilieri (30 consilieri în funcţie şi preşedintele),
participă la lucrări un număr de 29 de consilieri şi preşedintele, lipsind doamna Tiron Cristina şi
domnul Buzatu Dumitru.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul subprefect Traian Huluţă.
Ca invitaţi iau parte:
- doamna Carmen-Daniela Buchidău;
- doamna Arhire Irina;
- doamna Dorina Rădăşanu, director, Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a
persoanei Vaslui;
- doamna Tatiana Drăghici, director, Centrul pentru educaţie incluzivă „Constantin Pufan”;
- doamna Beatrice-Henriette Giugaru, director, Şcoala de arte şi meserii „Sfânta Ecaterina”
Huşi;
- domnul Teodor Ciocan, director, Centrul pentru educaţie incluzivă „Aurora”;
- domnul Mihai-Alexandru Istrate, director, Centrul pentru educaţie incluzivă Negreşti;
- doamna Daniela Laic, director, Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională Vaslui;
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui;
- domnul Ioan Mancaş, director, Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
- domnul Gelu Voicu Bichineţ, director, Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui;
- domnul Mircea Mamalaucă, director, Muzeul „Vasile Pârvan” Bîrlad;
- domnul Marcel Anghel, director, Teatrul „Victor Ioan Popa” Bîrlad;
-domnul Lucian-Valentin Onciu, director, Centrul judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
- domnul Ion Brişcaru, director, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
-domnul Gabriel Leuştean, director, Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti;
- domnul Constantin Manolache, director, Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti;
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- domnul Neculai Olaru, inspector şef, Inspectoratul judeţean pentru situaţii de urgenţă
„Podul Înalt” Vaslui;
- domnul Ioan Teofil Costin, comandantul Centrului militar judeţean Vaslui;
- domnul Gabriel Ştefîrcă, şef Structură teritorială pentru probleme speciale Vaslui;
- domnul Valeriu Bodoga, şeful Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al cons. 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 validarea mandatului unui consilier judeţean;
2. Depunerea jurământului de către consilierul judeţean al cărui mandat a fost validat;
3. Proiect de hotărâre privind modificarea componenţei nominale a Comisiei de validare;
4. Proiect de hotărâre privind modif. componenţei nominale a unei comisii de specialitate;
5. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
6. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010;
7. Proiect de hot. privind adoptarea bugetului fondurilor ext. nerambursabile pe anul 2010;
8. Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor externe pe anul 2010;
9. Proiect de hotărâre privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
10. Proiect de hotărâre 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;
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de
investiţie „Reparaţii pod”;, pe DJ 244 I, peste pârâul Sărăţeni;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivelor de investiţii „Reabilitare si modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J;
13.
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea
nerambursabilă a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2010;
14. Proiect 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;
15. Proiect de hotărâre privind demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al
SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai;
16. Proiect de hotărâre privind numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC
„Lucrări Drumuri şi Poduri” SA Vaslui;
17. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca
membru al Consiliului etic al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
18. Proiect 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;
19. Raportul preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor
proprii şi a hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2009.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă propun suplimentarea ordinii de zi cu două puncte:
- Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui;
- Proiect de hotărâre privind promovarea temporară a doamnei Arhire Irina în funcţia publică
de conducere de director executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui.
Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru”, propunerea de suplimentare a ordinii de zi a fost aprobată.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 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 ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii cu excepţia proiectelor de hotărâri de la punctele 16, 17,
18 şi 21, pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45,
alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 510, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (16) şi a
proiectului de hotărâre de la punctul 14, pentru adoptarea căruia este necesar votul a două treimi din
numărul consilierilor în funcţie şi preşedinte (20) potrivit prevederilor art.45 alin.(2) şi (3) din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 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
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în şedinţa consiliului judeţean din 26 februarie 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 26 februarie 2010.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 26 februarie 2010.
*
I. Domnul Vasile Mihalachi
La primul punct al ordinii de zi, avem proiectul de hotărâre privind validarea
mandatului unui consilier judeţean.
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, secretarul Comisiei de validare, pentru a
prezenta procesul-verbal cu privire la validarea mandatului consilierului supleant .
Domnul Partenie Eugen prezintă procesul-verbal încheiat în cadrul şedinţei de validare.
,,Comisia de validare, aleasă prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 75 din 23 iunie
2008, în urma examinării legalităţii alegerii doamnei Buchidău Carmen - Daniela, consilier supleant
ales la data de 1 iunie 2008 pe lista Partidului Social- Democrat, a constatat următoarele:
- au fost respectate dispoziţiile legale cu privire la alegerea consilierilor supleanţi;
- există confirmarea, sub semnătura conducerii Partidului Social Democrat - Organizaţia
judeţeană Vaslui, potrivit căreia doamna Buchidău Carmen - Daniela, înscrisă pe lista de candidaţi a
locului devenit vacant, face parte din partid.
În consecinţă, comisia a hotărât să propună validarea doamnei Buchidău Carmen -Daniela”.
Domnul Vasile Mihalachi
Vă mulţumesc, domnule Partenie. Şi acum să trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii jud. prezenţi şi preşedinte.
*
II. Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm cu punctul doi de pe ordinea de zi, cel privind depunerea jurământului de către
consilierul supleant al cărui mandat a fost validat.
O invit pe doamna Buchidău Carmen-Daniela pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice!
Doamna Buchidău Carmen-Daniela depune jurământul după care semnează cele două
exemplare ale jurământului.
Domnul Vasile Mihalachi
Noi vă dorim succes. Dacă dumneavoastră doriţi să spuneţi ceva colegilor?
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Doamna Carmen Buchidău
Mulţumesc, nu.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Fac precizarea că acum numărul consilierilor judeţeni în funcţie şi preşedinte este de 32
iar numărul celor prezenţi la şedinţă este de 30.
*
III. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul trei de pe ordinea de zi, dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a Comisiei de validare.
Dau cuvântul domnului secretar Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta proiectul de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a încetării de drept a mandatului de
consilier judeţean, înainte de expirarea duratei normale, al domnilor Petcu Viorel şi Dogaru CiprianCătălin. Prin demisia celor doi consilieri, numărul membrilor Comisiei de validare s-a redus de la
cinci la trei.
Prin acest proiect de hotărâre, propunem înlocuirea celor menţionaţi cu doamna consilier
Buchidău Carmen-Daniela aleasă pe lista Partidului Social Democrat şi cu domnul Juverdeanu AlinFlorian ales pe lista Partidului Naţional Liberal.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre cu articol unic.
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.
*
IV. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind modificarea
componenţei nominale a unei comisii de specialitate.
Dau cuvântul domnului Stoica Gheorghe pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Şi acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a demisiei din funcţia de consilier
judeţean a domnului Petcu Viorel. Prin demisia acestuia, a rămas incompletă Comisia pentru
strategii,prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană.
Având în vedere validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Buchidău CarmenDaniela, propunem completarea Comisiei cu dumneaei.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi observaţii, completări?
Domnul Dumitru Marin
Doamna Carmen Buchidău este la Partidul Social-Democrat şi nu la Partidul Democrat
Liberal, aşa cum este trecut în Expunerea de motive.
Domnul Gheorghe Stoica
Se vor face modificările corespunzătoare.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către cons. jud. prezenţi şi preşedinte.
*
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Domnul Vasile Mihalachi
Înainte de a dezbate proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2010 vă rog să fiţi de acord să dezbatem mai întâi proiectul de hotărâre privind
înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui, proiect propus la suplimentarea ordinii de zi.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ?Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre
privind înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui.
-Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule secretar, aveţi cuvântul pentru a ne face o prezentare a proiectului de hotărâre
supus dezbaterii.
Domnul Gheorghe Stoica
Prin Legea nr. 329/2009, oficiile judeţene de consultanţă agricolă din subordinea Agenţiei
Naţionale de Consultanţă Agricolă, au fost transformate în camere agricole judeţene. Aceste camere
agricole se înfiinţează ca instituţii publice descentralizate, cu personalitate juridică, în subordinea
consiliului jud. şi în coordonarea tehnico-metodologică a Agenţiei Naţionale de Consultanţă Agricolă.
Înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui se face prin reorganizarea oficiului de
consultanţă agricolă judeţeană, care se desfiinţează. Personalul oficiului este transferat/preluat de
instituţia nou înfiinţată cu excepţia directorului coordonator.
Funcţia de director coordonator, urmare a mai multor acte normative succesive, s-a
exercitat în baza unui contract de management fiind asimilat unui contract individual de muncă. Cum,
în Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarului public, nu se regăseşte o asemenea funcţie
pentru instituţiile şi serviciile publice, funcţia de director coordonator din cadrul Oficiului, nu se mai
regăseşte în noua structură organizatorică a Camerei agricole judeţene.
Într-o asemenea situaţie, pentru a asigura conducerea instituţiei, propunem înfiinţarea unei
funcţii publice de director executiv, gradul I, funcţie ce va fi ocupată prin concurs, organizat în
condiţiile legii iar directorul executiv va fi numit prin hotărâre a consiliului judeţean.
Finanţarea instituţiei se va face în conformitate cu prevederile H.G. nr. 1609/2009,
respectiv din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat.
Atribuţiile principale ale Camerei agricole sunt prevăzute în Regulamentul de organizare şi
funcţionare redat în Anexa nr. 1 la proiectul de hotărâre.
De asemenea, mai sunt prevăzute şi multe alte aspecte care sunt menţionate şi în proiectul
de hotărâre şi vă rog să-mi permiteţi să nu le mai dezvolt.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă dintre cele două reprezentante aflate în sală, doreşte careva să ne
adreseze câteva cuvinte.
Doamna Elena Manoilă
Mă numesc Manoilă Elena, din 2009 am fost numită director coordonator la Oficiul de
consultanţă agricolă Vaslui. În conformitate cu prevederile H.G. 1609/2009, oficiile de consultanţă
agricolă se reorganizează iar funcţia de director coordonator se desfiinţează aşa că, în locul meu, va fi
numită doamna Arhire Irina.
Doamna Irina Arhire
Numele meu este Arhire Irina. Sunt economist de profesie. Lucrez la Oficiul de
consultanţă agricolă Vaslui din anul 1999 la compartimentul financiar contabilitate.
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Domnul Vasile Mihalachi
Domnul subprefect Huluţă vă completează, spune că dumneavoastră cunoaşteţi foarte bine
mersul instituţiei.
Doar că nu aţi vrut să ne daţi pământ.
Dacă sunt întrebări, completări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre pe
articole (1-10) şi anexe (1-3).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10de 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.
*
V. Domnul Vasile Mihalachi
Continuăm acum dezbaterile cu punctul V de pe ordinea de zi şi anume proiectul de
hotărâre privind adoptarea bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
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.
Domnul Stamate Ioan, domnul Mariciuc Vasile şi doamna Steimberg Eugenia, prezintă
rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană: În urma examinării proiectului de
hotărâre şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, în unanimitate, să acorde aviz
favorabil, cu menţiunea că s-au formulat amendamente la articolele 2, 3, 5, 15,16,17 şi că va fi
introdus un nou articol, după articolul 16, ce v-a cuprinde cheltuielile la capitolul agricultură.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dau cuvântul domnului director Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul
de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Domnilor şi doamnelor consilieri,
În proiectul de hotărâre supus dezbaterii, propunem bugetul local al judeţului Vaslui pe
anul 2010 precum şi bugetul celorlalte instituţii, servicii publice şi activităţi ce se finanţează integral
sau parţial din aceasta.
Elaborarea acestui buget s-a făcut în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice
locale, legii nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi al Legii nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată.
Aşa cum a spus şi domnul consilier Puf Vasile, au fost aduse unele modificări la acest
proiect de hotărâre. Acestea se regăsesc în Amendamentul ce v-a fost pus la dispoziţie şi urmează să
se dea o nouă numerotare articolelor.
Am să fac o prezentare a proiectului de hotărâre mai altfel decât am făcut până acum.
O să pornesc de la partea cu ,,venituri”. Pentru anul 2010, bugetul local, la venituri,
cuprinde suma de 237.483,2 mii lei, în bani vechi sună frumos.
Aceste venituri se compun din venituri fiscale în sumă de 130.767,0 mii lei, venituri
nefiscale în sumă de 13.938,0 mii lei, subvenţii de la bugetul de stat în sumă de 44.455,2 mii lei şi
sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate în sumă de 46.038,9 mii lei.
Pentru anul 2010, veniturile fiscale se compun în cea mai mare parte din sumele defalcate
din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului care sunt în sumă de
71.568,0 mii lei. Din aceste sume defalcate din TVA, se finanţează sistemul de protecţie a copilului,
drepturile privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii claselor I-VIII precum şi
pentru preşcolari, plata contribuţiilor pentru personalul neclerical, serviciul public comunitar de
evidenţă a persoanelor .
Tot în cadrul acestor venituri fiscale ne propunem să mai încasăm: cote defalcate din
impozitul pe venit (cota de 13%) suma de 19.382,0 mii lei ; sume defalcate din impozitul pe venit
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pentru echilibrarea bugetului judeţean (cota 22%) suma de 8.856,0 mii lei; sume defalcate din TVA
pentru finanţarea drumurilor suma de 11.800,0 mii lei; sume defalcate din TVA pentru echilibrarea
bugetelor locale suma de 18.883,0 mii lei; taxa asupra mijloacelor de transport suma de 178,0 mii
lei; taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare suma de 100,0 mii lei.
În cadrul veniturilor nefiscale, ne propunem venituri din concesiuni şi încasări, din
dividendele de la S.C. LDP S.A. Vaslui, din dobânzi, prestări servicii, amenzi.
În ce priveşte ,,cheltuielile”, având în vedere principiul care stă la baza elaborării şi
aprobării bugetelor locale îl constituie echilibrul, acestea sunt egale cu veniturile deci vor fi de
237.483,2 mii lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 61.226,2 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 26.102,2 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.
Pe capitole de cheltuieli, propunem 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.
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. 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, Cu suma de 11.025,6 mii lei se va finanţa programul guvernamental „corn
şi lapte”.
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.
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).
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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.
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.
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.
Este vorba despre următoarele proiecte: „Centru de îngrijire şi asistenţă pentru persoane
vârstnice cu handicap Bârlad”; „Consiliul local – responsabilitate şi profesionalism”; „Adăpost de zi şi
noapte pentru copiii străzii Vaslui”, cu o valoare totală pentru anul 2010 de 757,4 mii lei
;„Restructurarea CRRCH Huşi”, cu o valoare totală de 8.184,0 mii lei,
„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”.
Am alocat suma de 39.712,7 mii lei pentru finanţarea proiectului „Reabilitarea şi modernizarea
drum judeţean DJ 244B Creţeşti de Sus - Murgeni, km 0+000 – km 55+780” din care finanţare UE
este de 30.930,8 mii lei, iar finanţarea naţională este în sumă de 8.781,9 mii lei.
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
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.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă după această prezentare, mai sunt necesare şi alte lămuriri? Nu sunt.
Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-29) şi anexe (1-23 a).
- 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 cu amendament.
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Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17 introdus prin amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18 .
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 20 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 21.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 21de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 22.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 22 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 23.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 23 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 24.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 24 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 25.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 25 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 26.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 26 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 27.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 27 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 28.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 28 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 29
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 29 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun 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.
*
VII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şapte dezbatem proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului
instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul
2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
4.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Domnul Stamate Ioan, domnul Mariciuc Vasile şi doamna Steimberg Eugenia, prezintă
rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
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Domnul Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană: În urma examinării proiectului de
hotărâre şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât în unanimitate să acorde aviz favorabil,
cu menţiunea că s-au formulat amendamente la articolele 1, 2, 3, 13,14, şi se vor mai introduce două
articole.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În sinteză, proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii pe anul 2010, cuprinde la venituri suma 14.312,1mii lei, aşa cum se
regăseşte în amendamentele ce v-au fost puse la dispoziţie.
Aceste venituri au trei surse: venituri nefiscale în sumă de 1.289,4 mii lei, subvenţii de la
alte administraţii în sumă de 8.485,1 mii lei şi sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi
prefinanţări în sumă de 3.412,6 lei.
În ce priveşte cheltuielile, aplicând principiul care stă la baza elaborării şi aprobării
bugetelor locale şi anume ,,echilibrul” acestea sunt egale cu veniturile deci în sumă de 14.312,1 lei.
Din total, cheltuielile de personal sunt propuse în sumă de 5.334,9 mii lei, bunurile şi
serviciile în sumă de 2.844,7 mii lei, finanţare proiecte din fonduri externe nerambursabile postaderare
în sumă de 3.412,6 mii lei, alte cheltuieli în sumă de 30,0 mii lei, cheltuieli de capital în sumă de
2.316,7 mii lei.
Pe capitole de cheltuieli avem următoarele propuneri: la ,,alte servicii publice generale”
propunem suma de 733,0 mii lei, la Serviciul public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor
Vaslui; la ,,sănătate” suma 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 suma de 2.000,0 mii lei la cheltuieli de capital.
Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti am stabilit suma de 108,6 mii lei,
pentru centrul de asistenţă medico socială Codăeşti suma de 100,7 mii lei iar pentru Spitalul de
urgenţă Vaslui suma de 2.000 mii lei. Suma alocată spitalului de urgentă este destinată finalizării
lucrărilor la obiectivul ,,consolidare Spital judeţean ( corpul C) municipiul Vaslui”
La capitolul ,, cultură, recreere şi religie” propunem suma de 4.143,5 mii lei şi tot la acest
capitol venim şi cu propunerea de a subvenţiona trei instituţii publice: Muzeul ,,V. Pârvan” din
Bîrlad, Muzeul ,,Ştefan cel Mare” din Vaslui şi Teatrul din Bîrlad.
La cheltuielile de capital, Muzeul ,,Vasile Pârvan” din Bîrlad are propusă suma de 60, mii
lei pentru trecerea monitorizării sistemelor de alarmare de pe linie telefonică pe sistem wireless şi
extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la Planetariu.
Pentru Teatrul ,,Victor Ion Popa” din Bîrlad propunem suma de 60,0 mii lei în vederea
achiziţionării unui autocar.
La capitolul ,,asigurări şi asistenţă socială” propunem alocarea sumei de 6.101,4 mii lei
din care pentru D.G.A.S.P.C. Vaslui suma de 800,0 mii lei, pentru Centrul de asistenţă medicosocială Codăeşti suma de 859,2 mii lei iar pentru Centrul de asistenţă medico- socială Ghermăneşti
suma de 53,9 mii lei.
Aşa cum s-a mai spus şi aşa cum se poate vedea şi din Amendamentul ce v-a fost pus la
dispoziţie, la acest proiect de hotărâre s-au adus unele modificări.
Vor fi introduse două articole noi: după articolul 8 se va introduce un nou articol ce va
cuprinde cheltuielile la capitolul ,, agricultura, silvicultura, piscicultura şi vânătoare” unde propunem
suma de 1.125,0 mii lei iar celălalt articol nou se va introduce după articolul 12 şi va cuprinde
detalierea bugetului Camerei agricole judeţene Vaslui.
Urmează să se dea o nouă numerotare articolelor din proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă sunt observaţii, sugestii? Nu
sunt?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată şi cu amendamentele stabilite.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-16) şi anexe (1-15 a).
- Supune votului adoptarea articolului 1 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 6de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9 introdus prin amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi împotrivă.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14 introdus prin amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun 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.
*
VII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind adoptarea
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
4.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 patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul Anton Aurel să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
În sinteză, veniturile prevăzute în bugetul fondurilor nerambursabile pe anul 2010, sunt în
sumă de 4.855,7 mii lei şi aceeaşi sumă la cheltuieli.
O particularitate a acestui buget constă în faptul că aici se prind numai proiectele finanţate
de Uniunea Europeană.
Pe capitole, avem următoarea repartizare: la ,,autorităţi publice şi acţiuni externe” avem un
singur proiect cu o finanţare nerambursabilă în sumă de 50,4 mii lei şi priveşte proiectul ,,Centrul de
informare Europe Direct”; la ,,asigurări şi asistenţă socială” fondurile atrase vor fi în sumă de totală
de 4.805,3 mii lei şi este vorba despre două proiecte implementate de Direcţia Generală de Asistenţă
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Socială şi Protecţia Copilului Vaslui: proiectul ,, Restructurarea C.R.R.C.H. Huşi” şi proiectul
,,Adăpost de zi şi noapte pentru copii străzii Vaslui”.
În ce priveşte restructurarea C.R.R.C.H. Huşi, avem în vedere construirea a trei centre, în
trei localităţi: Centrul de recuperare şi reabilitare de la Vutcani; Complex de două locuinţe protejate
de tip familial pentru persoanele adulte cu dizabilităţi de la Dumeşti şi Complex de două locuinţe
protejate de tip familial pentru persoanele adulte cu dizabilităţi de la Muntenii de Sus.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii ? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre prezentat.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-9) şi anexe (1-7 a).
- 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun 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.
*
VIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul opt dezbatem proiectul de hotărâre privind adoptarea bugetului creditelor
externe pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
4.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 patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre aflat acum în discuţie, reprezintă bugetul creditelor externe pe anul
2010. În fiecare an, odată cu aprobarea bugetului local al judeţului, se aprobă şi acest buget.
Bugetul creditelor externe pe anul 2010 se stabileşte atât la venituri cât şi la cheltuieli la
suma de 41.000,0 mii lei.
Se propune a se trage din împrumutul de 20.000.000 euro, suma de 41.000.000 lei, sumă
ce va fi repartizată în două capitole bugetare: la ,,Protecţia mediului” suma de 10.250.000 lei şi la
,,Transporturi” suma de 30.750.000 lei.
Aceste sume vor fi folosite integral la cheltuieli de capital.
La ,,Protecţia mediului” cu suma alocată se va continua ,,Reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din municipiile
Vaslui, Bîrlad, Huşi şi oraşul Negreşti”.
La capitolul ,,Transporturi” suma alocată este pentru a se finanţa reabilitarea unui număr
de 8 drumuri judeţene pe care nu le voi enumera deoarece se regăsesc în Anexa nr. 4 la prezentul
proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Nu sunt. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
-Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole(1-5) şi anexe(1-4).
- 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 articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun 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.
*
IX. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind veniturile şi
cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
3.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
4.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 patru comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Veniturile ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui sunt în sumă de
27.552.703 lei din care 27.541.903 lei reprezintă fondul de rulment şi 10.8000 lei reprezintă dobânda
estimată să o încasăm în cursul anului 2010.
Din totalul fondului de rulment, suma de 14.506.448 lei reprezintă avansul acordat de
Uniunea Europeană pentru cofinanţarea unui număr de trei proiecte: Reactualizarea Strategiei de
dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020, 95.024
lei; Reabilitarea şi modernizarea DJ 244 B Creţeşti de Sus –Murgeni -12.078.506 lei; şi Reabilitarea
centrului cultural –istoric al municipiului Bîrlad -2.332.918 lei. Diferenţa de 13.035.455 lei se afla în
cont şi este propusă pentru cofinanţarea unor proiecte cât şi pentru finanţarea unor cheltuieli de capital
cum ar fi:
La capitolul ,,autorităţi publice” propunem suma de 173.464 lei pentru achiziţia ,, Profilul
socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui”- 40.460 lei şi ,,Strategia de dezvoltare economicosocială a judeţului Vaslui 2009-2013, cu orizontul de timp 2013-2020.
La capitolul ,, asigurări şi asistenţă socială” propunem suma 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 348.000lei pentru finanţarea investiţiei ,,Extindere şi
refuncţionalizare servicii Centrul de asistenţă medico- socială Băceşti”.
La capitolul ,, locuinţe, servicii şi dezvoltare publică” propunem alocarea sumei de
3.360.474 lei pentru finanţarea investiţiei ,, Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”.
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La capitolul ,,transporturi” propunem suma de 7.266.621 lei şi avem în vedere cofinanţarea
proiectului ,,Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B”.
La capitolul ,,alte acţiuni economice” propunem suma de 2.412.918 lei, sumă din care
2.332.918 lei vor fi alocaţi cofinanţării proiectului ,,Reabilitarea centrului cultural –istoric al
municipiului Bîrlad” iar 80.000 lei pentru elaborarea studiilor de fezabilitate la două obiective de
investiţii: Centrul balnear Ghermăneşti şi Complex muzeal –Satul Moldovenesc.
(Iese din sală domnul consilier Marin Dumitru)
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, observaţii ? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-16) şi anexe (1-6 a).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 29 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 ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
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Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
X. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre 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.
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
Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Nistor Marin pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
(Intră domnul consilier Marin Dumitru în sală)
Domnul Marin Nistor
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Aşa cum vă amintiţi, la începutul anului 2008 a fost adoptată Hotărârea nr. 10 privind
contractarea unui împrumut extern în valoare de 20.000.000 euro. În spatele acestei sume erau
nominalizate o serie de obiective ce urmau să se realizeze: reabilitare şi refuncţionalizare bloc G1,
reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate
din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”, reabilitarea a 14 drumuri judeţene.
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.
Vreau să vă spun ce ne-a determinat să modificăm şi să completăm Anexa.
Noi nu am tras din acest împrumut toată suma aşa cum eram autorizaţi. Avem o sumă
rămasă de tras de 11.606.680 euro.
În al doilea rând, Ministerul Mediului ne-a creat dificultăţi în ce priveşte alocarea sumelor
pentru finanţarea Proiectului ,,Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a
staţiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad, Huşi şi Negreşti”. Partea noastră de cofinanţare a
fost achitată la zi, dar pentru că Ministerul nu a venit cu diferenţa de 75%, nu am mai plătit nici noi.
Deoarece termenele de tragere din împrumut expiră în luna martie 2011, se impune ca în
acest an să fie trasă aproape toată diferenţa dintre suma trasă până la această dată şi valoarea totală a
împrumutului..
În acest am ne propunem să efectuăm trageri în sumă totală de 10.000.000 euro.
Propunem diminuarea sumei din împrumut alocată Proiectului ,,Reabilitare sistem
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad,
Huşi şi Negreşti” cu suma de 4.138.049 mii euro ca urmare a nefinanţării de către Ministerul
Mediului.
Vom creşte în schimb sumele alocare reabilitării drumurilor judeţene.
Un alt motiv pentru care venim cu propunerea de modificare a Anexei constă în faptul că,
la finalizarea documentaţiilor tehnice complete, s-a constatat că valoarea obiectivelor este diferită,
procedându-se la aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi din documentaţii.
(Iese din sală domnul consilier Ştefănescu Constantin ).
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare şi alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-4) şi anexe (1-3).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XI. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţie „Reparaţii pod” pe DJ
244 I, peste pârâul Sărăţeni.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Vieriu Vasile pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Este vorba despre un obiectiv cu finanţare pe 2010 şi trebuie să avem aprobaţi indicatorii.
Deoarece în prezent studiul de fezabilitate este elaborat, venim cu propunerea de a aproba indicatorii
tehnico-economici ai obiectivului ,, Reparaţii pod pe DJ244I peste pârâul Sărăţeni”.
Este ultima etapă după care urmează să trecem la derularea acţiunii.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-2) şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XII.Domnul Vasile Mihalachi
La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare si
modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
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1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul Vieriu să ne prezinte şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Este vorba despre aceeaşi procedură ca la proiectul dezbătut anterior. Este vorba despre
obiectivele de investiţii: Reabilitare şi modernizare DJ2422F: Trestiana(DJ242) - Grăjdeni Mănăstire Grăjdeni şi reabilitare şi modernizare DJ244J:DN 24A(Epureni) - Horga.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-2) şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea Programului judeţean pentru finanţarea nerambursabilă a activităţilor nonprofit de
interes general pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Chircu Mihaela pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005, Consiliul judeţean Vaslui poate fi
autoritate finanţatoare pentru realizarea unor obiective de interes local.
În această calitate, consiliul judeţean are obligaţia de a stabili anual programul propriu
pentru acordarea de finanţări nerambursabile care va cuprinde scopul şi obiectivele acordării finanţării
nerambursabile, categoriile de beneficiari.
Atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă se face exclusiv pe baza selecţiei
publice de proiecte.
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Scopul Programului este stimularea organizaţiilor non-profit cu activitate în domeniul
culturii şi sportului, pentru realizarea unor obiective de interes local.
În ce priveşte selecţia domeniilor de intervenţie, s-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 .
Faţă de anul trecut când prin acest Program s-au finanţat şi cultele, în 2010 sunt fonduri
numai pentru cultură şi sport iar pentru culte se vor aloca sume din bugetul local.
Prin bugetul local pe anul 2010, s-a alocat suma de 450.000 lei pentru sprijinirea
activităţilor culturale şi sportive în judeţul Vaslui.
Atribuirea contractelor se va face de o comisie specială care va întocmi, în termen de 30
de zile, documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerilor de proiect.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări, observaţii? Dacă nu, trecem la adoptarea a proiectului de
hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XIV.Domnul Vasile Mihalachi
La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem 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.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Aşa cum rezultă din Expunerea de motive, imobilul ,,Staţie de epurare şi dezinfecţie”
este în domeniul public al judeţului Vaslui şi din anul 2004 se află în administrarea Direcţiei Sanitară
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui.
Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, ne-a solicitat darea în administrare a
acestui imobil motivat de faptul că, în Punctul de trecere a Frontierei Vama Albiţa, nu deţine în
prezent un imobil necesar 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.
Poate domnul comisar Bodoga Valeriu prezent aici în sală, ne va putea oferi mai multe
detalii. Mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc şi eu. Domnule comisar,ce ne mai puteţi spune?
Domnul Valeriu Bodoga
În anul 2010, România se află în procesul de evaluare privind îndeplinirea condiţiilor
Schenghen. Pentru aderarea la spaţiul Schenghen, printre alte condiţii se află şi dotarea punctelor de
trecere a frontierei.
În acest context, pentru motivele invocate, este necesar să obţinem un spaţiu pe care să-l
amenajăm în conformitate cu standardele prevăzute de Catalogul Schenghen.
65

Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea

proiectului de

hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-3) şi anexă.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XV. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
demisia din funcţia de membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri”
SA Vaslui a domnului Harabagiu Mihai.
Dau cuvântul doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de
avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Steiberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Rog pe domnul secretar să ne prezinte proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Acest proiect de hotărâre a fost iniţiat ca urmare a demisiei din funcţia de membru în
Consiliul de administraţie al S.C. L DP S.A. a domnului Harabagiu Mihai
Deoarece cons. de adm. este alcătuit din trei membri, se impune să îndeplinim formalităţile
necesare, respectiv să luăm act de demisia d-lui Harabagiu Mihai şi să numim pe altcineva.
Următorul punct al ordinii de zi este în legătură cu acesta şi priveşte numirea domnului
Hudici Gheorghe în consiliul de administraţie al S.C. LDP S.A.
Mulţumesc.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc şi eu. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Următoarele trei proiecte de hotărâri de pe ordinea de zi sunt cu privire la persoane, pentru
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adoptarea cărora, după cum precizam în deschiderea şedinţei, vom utiliza votul secret.
Le vom supune dezbaterii pe rând după care vom vota.
Pentru operativitate, vă propun să votăm toate proiectele de hotărâri ce privesc persoane
după dezbaterea ultimului punct de pe ordinea de zi, cel cu privire la promovarea temporară a
doamnei Arhire Irina în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a
judeţului Vaslui.
Supun votului această propunere.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 29 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea.
*
XVI Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şaisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA
Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Doamna Steiberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Nu-l mai întreb pe domnul Stoica despre ce este vorba în acest proiect pentru
că ne-a dat explicaţii odată cu prezentarea materialului de la punctul anterior.
Domnul Dumitru Marin
Unde este domnul Harabagiu, să-l cunoaştem şi noi.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnul Harabagiu Mihai este inginer constructor, a lucrat în cadrul consiliului judeţean.
*
XVII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şaptesprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului etic al
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Stamate Ioan, secretarul comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii, învăţământ,
sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
-Doamna Steiberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnule secretar, prezentaţi-ne vă rog proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În conformitate cu prevederile legale în materie, în spitalele publice funcţionează un
Consiliu etic format din 5 membri pe o perioadă de 3 ani, în componenţa căruia intră şi un
reprezentant al consiliului judeţean.
Cum din acest Consiliu a făcut parte doamna Idriceanu Mărioara care în prezent nu mai are
calitatea de consilier judeţean, trebuie să desemnăm un alt reprezentant şi venim cu propunerea de a o
desemna pe doamna Rinder Ana Smaranda care, fiind plecată din ţară, nu poate fi prezentă la şedinţă.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la următorul punct al ordinii de zi.
*
XVIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul optsprezece de pe ordinea de zi dezbatem 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.
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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.
- Doamna Steiberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Domnule secretar, aveţi cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În conformitate cu prevederile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local
şi ale Normelor de aplicare a Legii serviciilor de transport public local nr. 9/2007, consiliului judeţean
îi revine şi atribuţia de a aproba Programul judeţean de transport public de persoane regulate.
Traseele cuprinse în Program se atribuie operatorilor de transport rutier de către Comisia
paritară.
Comisia paritară este alcătuită din 6 membri - 4 reprezentanţi ai administraţiei publice la
nivel judeţean şi 2 reprezentanţi ai Agenţiei ARR.
Deoarece unul dintre membrii desemnaţi de Consiliul judeţean Vaslui, respectiv domnul
Tărnăuceanu Teodor şi-a încetat raporturile de serviciu, trebuie să desemnăm un alt reprezentant.
Din acest motiv am iniţiat acest proiect de hotărâre şi venim cu propunerea de a-l desemna
pe domnul Ţibulcă Ioan, director executiv - Direcţia tehnică.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre pe articole (1-3).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 29 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
XIX. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul nouăsprezece de pe ordinea de zi supun atenţiei dumneavoastră Raportul
preşedintelui consiliului judeţean cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a
hotărârilor Consiliului judeţean în anul 2009.
Acest Raport v-a fost pus la dispoziţie odată cu celelalte materiale, deci aţi avut timp să-l
studiaţi.
Ce-aş putea să vă spun eu acum? Ceea ce am făcut în 2009 am făcut împreună cu
dumneavoastră. Preşedintele nu a încercat să facă ceva în afara hotărârilor adoptate de consilierii
judeţeni.
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Să mă laud acum că am făcut, nu-mi stă în caracter. Să spun că nu am făcut, nici asta numi stă în caracter. Vom vedea ce va spune presa mâine.
Bănuiesc că dumneavoastră ştiţi ce am făcut şi mă opresc aici.
Aştept întrebări.
Domnul Dumitru Marin
Ceva autocritic?
Domnul Vasile Mihalachi
Nu am făcut tot ce mi-am propus, dar nu în domeniul administrativ. Mai am şi alte
domenii de activitate - cele extraprofesionale, în care mai am ceva de îndeplinit.
*
XX. Domnul Vasile Mihalachi
La ultimul punct de pe ordinea de zi şi dezbatem proiectul de hotărâre privind promovarea
temporară a doamnei Arhire Irina în funcţia publică de conducere de director executiv al
Camerei agricole a judeţului Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Doamna Steiberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Având în vedere înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui, trebuie să asigurăm şi
conducerea acesteia de către un director executiv.
Acest post se ocupă prin concurs sau, după caz, prin numire.
Având în vedere că mai trebuie timp până la definitivarea acestei proceduri, venim cu
propunerea de a face o promovare temporară în funcţia publică de conducere a doamnei Arhire Irina.
Doamna Arhire Irina deţine în prezent funcţia publică de consilier clasa I, grad superior,
cazierul administrativ este curat şi apreciem că îndeplineşte condiţiile impuse de Legea nr. 188/1999
privind statutul funcţionarilor publici, de a ocupa această funcţie.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Trecem la exercitarea votului secret. Pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea
rezultatului votului secret, rog comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni. Este vorba
despre comisia de numărare a voturilor stabilită la începutul mandatului alcătuită din domnii: Partenie
Eugen, Juverdeanu Alin, Ţîru Ilie.
Precizez că la proiectul de hotărâre de la punctul 18, cel cu privire la 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 vor fi două buletine de vot: unul
pentru eliberare şi unul pentru desemnare, la celelalte câte unul pentru numire, desemnare şi respectiv
promovare.
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta procesul-verbal cu
rezultatul votului secret privind:
- numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi
Poduri” SA Vaslui;
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- desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului
etic al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
- eliberarea din funcţie a unui membru al Comisiei paritare de atribuire a traseelor
cuprinse în Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada
2008-2011;
- desemnarea unui membru în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011.
- promovarea temporară în funcţia publică de conducere a directorului executiv al
Camerei agricole a judeţului Vaslui.
*
Domnul Eugen Partenie prezintă procesele verbale încheiate cu ocazia exercitării votului
secret:
- Pentru numirea unui membru în Consiliul de administraţie al SC „Lucrări Drumuri şi Poduri” SA
Vaslui, respectiv domnul Hudici Gheorghe, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii
judeţeni şi preşedinte este de 25 voturi ,,pentru” şi 4 voturi ,,contra”.
- Pentru desemnarea reprezentantului Consiliului judeţean Vaslui ca membru al Consiliului etic al
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, respectiv doamna Rinder Ana –Smaranda, rezultatul votului
secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este de 23 voturi ,,pentru” şi 6 voturi
,,contra”.
-Pentru eliberarea din funcţie a unui membru al Comisiei paritare de atribuire a traseelor cuprinse în
Programul de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011,
respectiv eliberarea domnului Tărnăuceanu Teodor, rezultatul votului secret exercitat de către
consilierii judeţeni şi preşedinte este de 29 voturi ,,pentru” şi niciun vot ,,contra”.
- Pentru desemnarea unui membru în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în Programul
de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, pentru perioada 2008-2011, respectiv
domnul Ţibulcă Ioan, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii judeţeni şi preşedinte este
de 22 voturi ,,pentru” şi 7 voturi ,,contra”.
- Pentru promovarea temporară a doamnei Arhire Elena în funcţia publică de conducere a
directorului executiv al Camerei agricole a judeţului Vaslui, rezultatul votului secret exercitat de către
consilierii judeţeni şi preşedinte este de 26 voturi ,,pentru” şi 3 voturi ,,contra”.

*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină?
Doamna Eugenia Şteimberg
La mapă ni s-a pus o scrisoare adresată de un domn - probabil medic stomatolog, care ne
reproşează redevenţa stabilită pentru spaţiile medicale. Suntem categorisiţi drept incompetenţi.
Chiria practicată până acum a fost la preţuri nesimţit de mici - 1 euro/mp/an.
Opinia publică înţelege probabil că este vorba despre 60 euro/mp /lună ori redevenţa este
stabilită la preţul acesta pe an.
În urma evaluării au rezultat 12euro/mp/an ceea ce însemna 20-25 euro pe lună, ori noi am
propus 60 euro/mp/an ceea ce înseamnă 100-125 euro/lună-asta pentru corecta informare a opiniei
publice şi a domnului doctor semnatar al adresei.
Aş vrea să ştiu dacă doctorii, în situaţie de criză, micşorează tarifele?
Domnul Vasile Mihalachi
Am primit o cerere de la medicii stomatologi şi de la tehnicienii dentari care îşi desfăşoară
activitatea în acele spaţii, prin care solicită revocarea hotărârii prin care am stabilit redevenţa,
deoarece o consideră nelegală şi netemeinică. Cu orice risc, nu micşorăm redevenţa ce am stabilit-o.
Spaţiul în cauză este destinat sănătăţii, vom face adaptări tot pentru sănătate. Vom face locuinţe pentru
tinerii medici care fac naveta. Şi noi când mergem la ei cu probleme stomatologice, dacă cer două
milioane, le dăm. Eu îi înţeleg că trebuie să-şi desfăşoare activitatea în condiţii normale dar nu înţeleg
că nu trebuie să-şi plătească curentul.
Domnul Gheorghe Croitoru
Lecturând epistola în cauză, am ajuns la concluzia că semnatarul scrisorii este prost
informat. E clar că nu a înţeles corect despre ce este vorba.
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Domnul George Iacomi
Am urmărit în presă preţul la chirii pentru spaţii comerciale şi acestea ajung până la
55euro/mp/lună. Ceea ce am stabilit noi este deja foarte puţin.
Dacă citesc bine scrisoarea, constat că întruneşte elementele unei infracţiuni şi anume
insulta. Dacă cineva ar vrea să-i facă o bucurie, o poate face.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă domnul subprefect Huluţă doreşte să ne spună ceva?
Domnul Traian Huluţă
Mulţumesc. Aş vrea să mă refer doar la un singur punct al ordinii de zi şi anume la cel cu
înfiinţarea Camerei agricole a judeţului Vaslui. Aş vrea să scot în evidenţă câteva aspecte care cred ca
nu sunt cunoscute sau sunt cunoscute mai puţin. Este un proiect mai vechi, vehiculat de vreo patru ani.
Este un proiect ambiţios şi reprezintă un prim pas spre descentralizare.
Conducerea consiliului judeţean este supărată astăzi pentru că nu au venit cu zestrea
completă în sensul că nu s-a preluat şi terenul.
Acest teren a adus multe necazuri. Motivul pentru care acest teren a trecut la ADS a fost
acela de a nu lua o altă destinaţie.
Bănuiesc că nu vor rămâne lucrurile aşa şi că pe parcurs se vor reglementa. Este nevoie de
teren, una dintre atribuţiile camerei agricole este şi acela de a face loturi demonstrative, de a cultiva
soiuri noi.
Vreau să vă atrag atenţia că acest proiect este de lungă durată. Dumneavoastră vă revine o
misiune destul de importantă şi de dificilă.
Personalul pe care-l are camera agricolă este insuficient pentru ceea ce se doreşte şi se
cere.
Vă daţi seama numai dacă ar trebui să asigurăm un singur specialist în fiecare comună ar fi
necesari 81, deci deficitul este mare. Vă daţi seama cam câţi specialişti ar trebui.
Am lucrat acolo, ştiu ce oameni sunt, specialişti pregătiţi în afara graniţelor. Nu vreau să
minimalizez valoarea specialiştilor la nivelul primăriilor, dar din păcate aceştia sunt plafonaţi, au
primit alte sarcini de la primari, nu si-au mai făcut meseria.
Anul trecut au fost făcute 40 de proiecte la măsura 1.4.1.
Vă doresc succes.
Domnul Vasile Mihalachi
Să ştiţi că noi am mai fost căsătoriţi cu camera agricolă dar cineva isteţ ne-a despărţit. Tot
ce aţi spus dumneavoastră a fost atacat în contenciosul administrativ. Aţi auzit de Racovită? Domnule
Mancaş, luni să fiţi acolo la terenul de sport. Vom face livadă.
De la Camera agricolă să fie cineva luni la Dăneşti. Să demonstrăm că suntem în stare să
găsim soluţii. 5 hectare de acolo le vom planta cu cireşi, avem puieţii, avem tot.
Vă mulţumesc pentru participare şi sărbătorile care vin să vă găsească aşa cum vă doriţi,
să fiţi fericiţi şi sănătoşi.
Chiar dacă nu este încă Paştele eu vă spun ,,Hristos a înviat” şi să vă dea Dumnezeu tot ce
vă doriţi.
*
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate se declară închise lucrările şedinţei
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
ORA 17.45
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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