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JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.62/2010
privind rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere adresele nr. 1710/16.06.2010 a Primăriei comunei Micleşti, nr.
15.303/22.06.2010 a Primăriei municipiului Huşi, nr. 4177/01.06.2010 a Direcţiei de Sănătate Publică
Vaslui şi nr. 38352/IA/11.06.2010 a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului;
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. 48/2010 privind rectificarea a II-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
+1.264.107
din care:
- donaţii şi sponsorizări
+ 500
- finanţarea subprogramului privind pietruirea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate
+1.300.000
- subvenţii din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-socială
- 71.226
- sume primite de administraţiile locale în cadrul programelor
FEGA implementate de APIA
+ 34.833
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. 48/2010 privind rectificarea a II-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
+1.264.107
din care:
- bunuri şi servicii
+262.766
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
+258.774
- fond de rezervă la dispoziţia autorităţilor locale
-445.333
- active nefinanciare
+1.300.000
- plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-112.100
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 „alte servicii publice generale”, se diminuează cu suma de
115.333 lei. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale se diminuează cu suma de
445.333 lei, iar transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de
330.000 lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „apărare” se suplimentează cu suma de 16.166 lei la cheltuieli
cu bunuri şi servicii.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „învăţământ”, se suplimentează cu suma de 500 lei. Cheltuielile
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cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 600 lei, iar plăţile efectuate în anii precedenţi şi
recuperate în anul curent se suplimentează cu suma de -100 lei.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „sănătate”, se diminuează cu suma de 71.226 lei la transferuri
între unităţi ale administraţiei publice.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „cultură, recreere şi religie” se suplimentează cu suma de
128.700 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Art.9.- În cadrul capitolului „asigurări şi asistenţă socială” cheltuielile pentru bunuri şi servicii
se suplimentează cu suma de 112.000 lei, iar plăţile efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul
curent, se suplimentează cu suma de -112.000 lei.
Art.10.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se suplimentează cu suma de 1.305.300 lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 5.300 lei şi cheltuielile de capital se
suplimentează cu suma de 1.300.000 lei.
Art.11.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se
prezintă în anexa nr. 5.
Art.12.- Detalierea bugetului Centrului Militar Vaslui, se prezintă în anexa nr. 6.
Art.13.- Detalierea bugetelor Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „C. Pufan” din Vaslui
şi Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui sunt redate în anexele nr. 7 şi 8.
Art.14.- Detalierea bugetului Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, se prezintă în anexa nr. 9.
Art.15.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 10şi 10a.
Art.16.- Anexele nr. 1-10a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 25 iunie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a lll - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
A. TOTAL VENITURI
309.067.436
l. 00.02 VENITURI CURENTE
131.408.747
A. 00.03 VENITURI FISCALE
130.710.000
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
28.238.000
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
102.472.000
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
698.747
C.1 00.13 Venituri din proprietate
160.907
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
537.840
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
13.938.000
lV. 00.17 SUBVENTII
117.378.745
42.02 Subventii de la bugetul de stat
117.378.745
A.
00.19 De capital
82.025.519
B.
00.20 Curente
35.353.226
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
46.341.944
B. TOTAL CHELTUIELI
309.067.436
01. Cheltuieli curente
176.845.671
10. Cheltuieli de personal
61.235.070
20. Bunuri şi servicii
37.384.457
30. Dobanzi
1.770.375
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 445.333

Influente
+,1.264.107
500
0
0
0
500
0
500
0
1.263.607
1.263.607
1.300.000
-36.393
0
1.264.107
76.207
0
262.766
0
-445.333

U.M.=lei
Program
rectificat
310.331.543
131.409.247
130.710.000
28.238.000
102.472.000
699.247
160.907
538.340
13.938.000
118.642.352
118.642.352
83.325.519
35.316.833
46.341.944
310.331.543
176.921.878
61.235.070
37.647.223
1.770.375
0
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51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
57. Asistenţă socială
59. Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

26.799.152
1.129.575

258.774
0

27.057.926
1.129.575

51.904.366

0

51.904.366

44.325.100
3.756.609
81.190.760
81.047.630
80.987.630
60.000
143.130
143.130
-873.361

0
0
1.300.000
1.300.000
1.300.000

44.325.100
3.756.609
82.490.760
82.347.630
82.287.630
60.000
143.130
143.130
-985.461

0
0
-112.100

ANEXA Nr. 2
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a lll - a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
309.067.436 1.264.107 310.331.543
l. 00.02 VENITURI CURENTE
131.408.747
500
131.409.247
A. 00.03 VENITURI FISCALE
130.710.000
0
130.710.000
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
102.472.000
0
102.472.000
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea cheltuielilor
70.711.000
70.711.000
descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.800.000
11.800.000
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale 18.883.000
18.883.000
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
178.000
178.000
16.02.03 Taxe si tarife pt. eliberarea de licente si autorizatii de funct. 900.000
900.000
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
698.747
500
699.247
C.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
160.907
0
160.907
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
78.000
78.000
30.02.08 Venituri din dividende
22.907
22.907
31.02 Venituri din dobanzi
60.000
0
60.000
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
60.000
60.000
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
537.840
500
538.340
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
6.100
6.100
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
324.700
324.700
35.02.50 Venituri din amenzi , penalitati si confiscari
25.000
25.000
36.02.50 Alte venituri
65.000
65.000
37.02.01 Donatii si sponsorizari
20.000
500
20.500
37.02.50 Transferuri voluntare altele decat subventiile
97.040
97.040
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
13.938.000
0
13.938.000
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor constr. din fondurile statului
8.190.000
8.190.000
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului
5.748.000
5.748.000
privat al unitatii administrativ teritoriale
lV. 00.17 SUBVENTII
117.378.745 1.263.607 118.642.352
42.02 Subventii de la bugetul de stat
117.378.745 1.263.607 118.642.352
A. 00.19 De capital
82.025.519 1.300.000 83.325.519
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
0
1.300.000 1.300.000
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comunale si alimentarea cu apa a satelor
42.02.09.01 Finantarea subprogramului privind pietruirea,
modernizarea si/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate
42.02.13 Subventii pentru finantarea programelor multianuae
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
B. 00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap
42.02.35 Subventii din bugetul de stat pentru finantarea unitatilor
de asistenta medico-sociale
42.02.42 Sume primite de adim.loc FEGA de APIA
42.02.44 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea
camerelor agricole
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE SI PREFINANTARI
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.01.03 Prefinantare
45.02.02 Fondul Social European
45.02.02.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.02.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.02.03 Prefinantare
45.02.08 Instrumentul European de Vecinatate si Parteneriat
45.02.08.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent

1.300.000 1.300.000
73.577.123

73.577.123

8.448.396

8.448.396

35.353.226
33.452.000

-36.393

35.316.833
33.452.000

791.226

-71.226

720.000

10.000

34.833

44.833

1.100.000

1.100.000

46.341.944

0

46.341.944

45.209.158
22.620.667
191.481
22.397.010
829.786
678.898
10.888
140.000
303.000
303.000

0

45.209.158
22.620.667
191.481
22.397.010
829.786
678.898
10.888
140.000
303.000
303.000

0

0

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a lll - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
309.067.436
01.Cheltuieli curente
176.845.671
10. Cheltuieli de personal
61.235.070
20. Bunuri şi servicii
37.384.457
30. Dobanzi
1.770.375
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
445.333
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
26.799.152
55. Alte transferuri
1.129.575
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
51.904.366
(FEN) postaderare
57. Asistenţă socială
44.325.100
59. Alte cheltuieli
3.756.609
70. Cheltuieli de capital
81.190.760
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
72. Active financiare
72.01 Active financiare
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente

Influente
+,1.264.107
76.207
0
262.766
0
-445.333
258.774
0

U.M.=lei
Program
rectificat
310.331.543
176.921.878
61.235.070
37.647.223
1.770.375
0
27.057.926
1.129.575

0

51.904.366

0
0
1.300.000
1.300.00
81.047.630
0
1.300.00
80.987.630
0
60.000
0
143.130
0
143.130
0
-873.361 -112.100
8.861.357
8.412.685

0
0

44.325.100
3.756.609
82.490.760
82.347.630
82.287.630
60.000
143.130
143.130
-985.461
8.861.357
8.412.685
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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
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. 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
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale si jud. pt. acordarea
unor ajutoare catre unitatile adm.-terit. in situatii de extrema dificultate
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier,aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii

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
879.575
862.330
15.120
847.210
17.245
17.245

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

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
879.575
862.330
15.120
847.210
17.245
17.245

645.489

0

645.489

52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

0
0
0
0
0
0
0

52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

1.272.933
1.272.933
445.333
827.600
827.600
712.600

-115.333
-115.333
-445.333
330.000
330.000
0

1.157.600
1.157.600
0
1.157.600
1.157.600
712.600

115.000

330.000

445.000

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

16.166
16.166
16.166
0
0
0
0
0
16.166
0
0
0
0

174.956
170.856
170.856
77.500
3.000
3.390
1.000
500
85.466
4.100
4.100
4.100
4.100

3.339.985
3.363.234
207.000

0
0
0

3.339.985
3.363.234
207.000
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20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii

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

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

23.397.851
23.343.441
10.268.286
8.052.219
2.216.067
1.674.745
40.433
417.474
14.737
68.678
1.870.555
1.078.055
133.000
520.000
18.500
71.000
4.500
7.900
2.000
3.600
32.000
5.000
5.000
5.000
11.199.600
11.199.600
83.000
11.116.600
106.550
106.550
56.550
29.500
20.000
7.050
50.000
-52.140
-52.140

500
600
0
0
0
0
0
0
0
0
600
10.177
-14.877
0
300
5.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-2.648
2.648
0
0
0
0
0
0
0
-100
-100

23.398.351
23.344.041
10.268.286
8.052.219
2.216.067
1.674.745
40.433
417.474
14.737
68.678
1.871.155
1.088.232
118.123
520.000
18.800
76.000
4.500
7.900
2.000
3.600
32.000
5.000
5.000
5.000
11.199.600
11.199.600
80.352
11.119.248
106.550
106.550
56.550
29.500
20.000
7.050
50.000
-52.240
-52.240

3.636.732
2.832.726
41.500
40.000

-71.226
-71.226
0
0

3.565.506
2.761.500
41.500
40.000
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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 Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări 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
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
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

1.500
2.791.226
791.226

0
-71.226
-71.226

1.500
2.720.000
720.000

791.226

-71.226

720.000

2.000.000
2.000.000

0
0

2.000.000
2.000.000

154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0
0

154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

11.080.319 128.700
10.723.819 128.700
1.546.710
0
1.212.200
0
334.510
0
251.520
0
6.050
0
62.930
0
3.710
0
10.300
0
1.437.000 128.700
264.000
20.000
1.027.000 108.700
6.000
0
5.500
0
52.000
0
2.000
0
80.500
0
3.983.500
0
3.983.500
0
3.983.500
0

11.209.019
10.852.519
1.546.710
1.212.200
334.510
251.520
6.050
62.930
3.710
10.300
1.565.700
284.000
1.135.700
6.000
5.500
52.000
2.000
80.500
3.983.500
3.983.500
3.983.500

377.250

0

377.250

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

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
0
105.941.693
100.052.864 112.000 100.164.864
44.210.564
0
44.210.564
34.489.838
0
34.489.838
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10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
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 Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55.01 Transferuri interne
55.01.42.Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare intercomunitara
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare
72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe

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
112.000
112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9.720.726
7.150.095
171.734
1.786.041
76.594
536.262
21.152.571
6.346.571
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
0
293.700
920.625
0
920.625
5.000
0
5.000
33.122.000
0
33.122.000
33.122.000
0
33.122.000
33.122.000
0
33.122.000
4.956.975
0
4.956.975
4.956.975
0
4.956.975
4.956.975
0
4.956.975
4.772.435
0
4.772.435
184.540
0
184.540
-287.471 -112.000 -399.471
-287.471 -112.000 -399.471
228.146
85.016
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000
143.130
143.130
143.130
143.130

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

228.146
85.016
34.816
34.816
34.816
50.000
50.000
143.130
143.130
143.130
143.130

74.589.672
795.601
79.141
200
78.941
310.527
310.527

0
0
0
0
0
0
0

74.589.672
795.601
79.141
200
78.941
310.527
310.527
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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 Dezv.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 externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv.Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

310.527
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000

0
0
0
0
0
0

310.527
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000

150.000

0

150.000

150.000
150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

0
0
0
0
0
0
0

150.000
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 1.305.300 67.119.690
24.708.662
5.300
24.713.962
10.230.200
5.300
10.235.500
10.210.000
0
10.210.000
200
0
200
20.000
5.300
25.300
1.425.032
0
1.425.032
1.425.032
0
1.425.032
1.425.032
0
1.425.032
13.053.430
0
13.053.430
13.053.430
0
13.053.430
13.053.430
0
13.053.430
39.712.728

0

39.712.728

39.712.728

0

39.712.728

8.781.924
30.930.804

8.781.924
30.930.804

1.115.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000

0
0
1.300.00
0
1.300.00
0
1.300.00
0
1.300.000
0
0
0
0

9.645.568

0

9.645.568

9.645.568

0

9.645.568

9.645.568
3.408.779
6.236.789

0
0
0

9.645.568
3.408.779
6.236.789

1.570.000
1.570.000
1.560.000

2.870.000
2.870.000
2.860.000
2.415.000
445.000
10.000
-177.000
-177.000
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ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2010
rectificarea a lll - a
U.M.=lei
Program
Influente
Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
309.067.436 1.264.107 310.331.543
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
8.861.357
0
8.861.357
-Consiliul Judeţean Vaslui
8.861.357
0
8.861.357
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
1.272.933
-115.333
1.157.600
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
712.600
0
712.600
-Consiliul Judeţean Vaslui
445.333
-445.333
0
- Consiliul local Husi
15.000
200.000
215.000
- Consiliul local Negresti
100.000
0
100.000
- Consiliul local Miclesti
0
130.000
130.000
60.02 APARARE
158.790
16.166
174.956
- Centrul militar Vaslui
148.790
16.166
164.956
-Consiliul Judeţean Vaslui
10.000
0
10.000
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
3.339.985
0
3.339.985
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
151.769
0
151.769
-Consiliul Judeţean Vaslui
3.188.216
0
3.188.216
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
23.397.851
500
23.398.351
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui
4.402.600
0
4.402.600
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
2.893.900
500
2.894.400
-Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
2.317.886
0
2.317.886
-Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti
2.233.050
0
2.233.050
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
512.600
0
512.600
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
5.000
0
5.000
-Consiliul Judeţean Vaslui
11.032.815
0
11.032.815
66.02 SANATATE
3.636.732
-71.226
3.565.506
-Spitalul Judetean Vaslui
2.000.000
0
2.000.000
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
396.236
-36.236
360.000
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
394.990
-34.990
360.000
-Consiliul Judeţean Vaslui
845.506
0
845.506
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
11.080.319 128.700
11.209.019
-Consiliul Judeţean Vaslui
4.690.274
128.700
4.818.974
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
1.616.500
0
1.616.500
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
1.239.200
0
1.239.200
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
1.559.150
0
1.559.150
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
1.127.800
0
1.127.800
-Centrul Jud. pt conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui 847.395
0
847.395
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
105.941.693
0
105.941.693
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
104.110.000
0
104.110.000
-Centrul de zi Negresti
100.000
0
100.000
-Centrul medico-social Bacesti
826.589
0
826.589
-Centrul medico-social Ghermanesti
53.890
0
53.890
-Centrul medico-social Codaesti
699.250
0
699.250
- Consiliul judetean Vaslui
151.964
0
151.964
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
228.146
0
228.146
- Consiliul judetean Vaslui
228.146
0
228.146
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
74.589.672
0
74.589.672
- Consiliul judetean Vaslui
74.589.672
0
74.589.672
83.02 AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA SI
0
1.100.000
1.100.000
VANATOARE
- Camera agricola Vaslui
1.100.000
0
1.100.000
84.02 TRANSPORTURI
65.814.390 1.305.300 67.119.690
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-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

65.814.390
9.645.568
9.645.568

1.305.300
0
0

67.119.690
9.645.568
9.645.568

ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea a lll - 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
72. Active financiare
72.01 Active financiare
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări 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
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare

Program
aprobat
179.803.800
53.790.094
5.230.074
14.217.331
1.770.375
445.333
16.412.097
1.129.575

Influente
+,1.004.833
-295.167
0
150.166
0
-445.333
0
0

U.M.=lei
Program
rectificat
180.808.633
53.494.927
5.230.074
14.367.497
1.770.375
0
16.412.097
1.129.575

50.307.791

0

50.307.791

11.028.700
0
11.028.700
3.556.609
0
3.556.609
-489.720
0
-489.720
76.195.635 1.300.000 77.495.635
76.052.505 1.300.000 77.352.505
76.042.505 1.300.000 77.342.505
10.000
0
10.000
143.130
0
143.130
143.130
0
143.130
8.861.357
8.412.685
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
879.575
862.330
15.120
847.210
17.245
17.245
645.489

0
0
0

0
0
0

8.861.357
8.412.685
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
879.575
862.330
15.120
847.210
17.245
17.245

0

645.489

0

0

0
0
0

12

56.01 Programe din Fondul European de Dezv.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
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:

52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

0
0
0
0
0
0
0

52.100
52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

445.333
445.333
445.333

-445.333
-445.333
-445.333

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

16.166
16.166
16.166
0
0
0
0
0
16.166
0
0
0
0

174.956
170.856
170.856
77.500
3.000
3.390
1.000
500
85.466
4.100
4.100
4.100
4.100

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

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

11.032.815
11.080.200
20.000
20.000
35.000
35.000
11.025.200
11.025.200
11.025.200
-47.385
-47.385

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11.032.815
11.080.200
20.000
20.000
35.000
35.000
11.025.200
11.025.200
11.025.200
-47.385
-47.385

845.506

0

845.506
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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 Dezv. 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
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezv. intercomunitara
70. Cheltuieli de capital
72. Active financiare

41.500
41.500
40.000
1.500

0
0
0
0

41.500
41.500
40.000
1.500

154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0
0

154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

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

128.700
128.700
128.700
20.000
108.700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.818.974
4.753.309
1.196.700
54.000
1.108.700
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
73.400
73.400

0
0
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
73.400
73.400

228.146
85.016
200
200
34.816
34.816
34.816

0
0
0
0
0
0
0

228.146
85.016
200
200
34.816
34.816
34.816

50.000
50.000
143.130
143.130

0
0
0
0

50.000
50.000
143.130
143.130
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72.01 Active financiare
72.01.01 Participare la capitalul social al societatilor comerciale
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 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 ext. neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv.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 ext. neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84.. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

143.130
143.130

0
0

143.130
143.130

74.589.672
795.601
79.141
200
78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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
205.933
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

65.814.390 1.305.300 67.119.690
24.708.662 5.300
24.713.962
10.230.200 5.300
10.235.500
10.210.000
0
10.210.000
200
0
200
20.000
5.300
25.300
1.425.032
0
1.425.032
1.425.032
0
1.425.032
1.425.032
0
1.425.032
13.053.430
0
13.053.430
13.053.430
0
13.053.430
13.053.430
0
13.053.430
39.712.728
0
39.712.728
39.712.728
0
39.712.728
8.781.924
0
8.781.924
30.930.804
0
30.930.804
1.300.00
1.570.000
2.870.000
0
1.300.00
2.870.000
1.570.000
0
1.300.00
1.560.000
2.860.000
0
1.115.000 1.300.000 2.415.000
445.000
0
445.000
10.000
0
10.000
-177.000
0
-177.000
-177.000
0
-177.000
9.645.568
9.645.568
9.645.568
3.408.779
6.236.789

0
0
0
0
0

9.645.568
9.645.568
9.645.568
3.408.779
6.236.789
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ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea a lll - 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

Program
aprobat
148.790
148.790
148.790
144.690
144.690
70.000
3.000
1.890
1.000
500
68.300
4.100
4.100
4.100
4.100

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
16.166
164.956
16.166
164.956
16.166
164.956
16.166
160.856
16.166
160.856
70.000
3.000
1.890
1.000
500
16.166
84.466
0
4.100
0
4.100
0
4.100
4.100

ANEXA Nr.7
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui pe anul 2010
rectificarea a lll - a
Cap.65.02 INVATAMANT
Program Influente
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
4.402.600
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
4.402.600
TOTAL CHELTUIELI
4.402.600
0
01.Cheltuieli curente
4.402.600
0
10. Cheltuieli de personal
3.746.500
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
2.938.300
10.03 Contribuţii
808.200
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
611.200
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
14.700
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
152.800
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
4.450
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85% 25.050
20. Bunuri si servicii
589.100
0
20.01 Bunuri si servicii
247.300
9.577
20.02 Reparaţii curente
50.000
-14.877
20.03 Hrana
250.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
7.000
300
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
30.000
5.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
500
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
1.300
20.30 Alte cheltuieli
3.000
57. Asistenţă socială
0
67.000
1.6.1 Ajutoare sociale
67.000
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
37.000
-2.648
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
30.000
2.648

U.M.= lei
Program
rectificat
4.402.600
4.402.600
4.402.600
4.402.600
3.746.500
2.938.300
808.200
611.200
14.700
152.800
4.450
25.050
589.100
256.877
35.123
250.000
7.300
35.000
500
1.300
3.000
67.000
67.000
34.352
32.648
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ANEXA Nr.8
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui pe anul 2010
rectificarea a lll - a
Cap.65.02 INVATAMANT
Program Influente
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
2.893.900
500
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
2.893.900
500
TOTAL CHELTUIELI
2.893.900
500
01.Cheltuieli curente
2.868.655
600
10. Cheltuieli de personal
2.346.000
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.839.000
10.03 Contribuţii
507.000
0
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
383.000
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
9.500
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
96.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
2.800
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
15.700
20. Bunuri si servicii
504.255
600
20.01 Bunuri si servicii
300.755
600
20.02 Reparaţii curente
50.000
20.03 Hrana
130.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
15.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
500
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
2.000
20.13 Pregatire profesionala
1.000
20.30 Alte cheltuieli
2.000
57. Asistenţă socială
18.400
0
57.02 Ajutoare sociale
18.400
0
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
17.000
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
1.400
70. Cheltuieli de capital
30.000
0
71. Active nefinanciare
30.000
0
71.01 Active fixe
30.000
0
71.01.01 Constructii
29.500
71.01.30 Alte active fixe
500
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-4.755
-100
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-4.755
-100

U.M.= lei
Program
rectificat
2.894.400
2.894.400
2.894.400
2.869.255
2.346.000
1.839.000
507.000
383.000
9.500
96.000
2.800
15.700
504.855
301.355
50.000
130.000
3.000
15.000
500
2.000
1.000
2.000
18.400
18.400
17.000
1.400
30.000
30.000
30.000
29.500
500
-4.855
-4.855

ANEXA Nr.9
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
rectificarea a lll - a
Centralizator
Cap. 68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
Program Influente
SPECIFICATIE
aprobat
+,TOTAL VENITURI
104.110.000
0
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
104.110.000
0
TOTAL CHELTUIELI
104.110.000
0
01.Cheltuieli curente
98.294.571 112.000
10. Cheltuieli de personal
44.210.000
0
10.01 Cheltuieli salariale in bani
34.489.397
0
10.03 Contribuţii
9.720.603
0

U.M.= lei
Program
rectificat
104.110.000
104.110.000
104.110.000
98.406.571
44.210.000
34.489.397
9.720.603
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10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
85. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

7.150.003
171.732
1.786.017
76.593
536.258
20.962.571
6.156.571
1.016.000
9.700.000
300.000
570.000
350.000
30.000
150.000
2.590.000
1.219.325
1.219.325
293.700
920.625
5.000
33.122.000
33.122.000
33.122.000
4.883.575
4.883.575
4.883.575
4.772.435
111.140
-287.471
-287.471

0
0
0
0
0
112.000
112.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

7.150.003
171.732
1.786.017
76.593
536.258
21.074.571
6.268.571
1.016.000
9.700.000
300.000
570.000
350.000
30.000
150.000
2.590.000
1.219.325
1.219.325
293.700
920.625
5.000
0
33.122.000
0
33.122.000
0
33.122.000
0
4.883.575
0
4.883.575
0
4.883.575
0
4.772.435
0
111.140
-112.000 -399.471
-112.000 -399.471
ANEXA Nr.9/1
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSCH Barlad, CSCH Vaslui, CSCH Husi)
rectificarea a lll - a
Subcap. 68.02.05 ASISTENTA SOCIALA IN CAZ DE BOLI SI INVALIDITATI
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
51.666.091
0
51.666.091
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
51.666.091
51.666.091
TOTAL CHELTUIELI
51.666.091
0
51.666.091
01.Cheltuieli curente
46.576.531
0
46.576.531
10. Cheltuieli de personal
8.876.931
0
8.876.931
10.01 Cheltuieli salariale in bani
6.911.402
6.911.402
10.03 Contribuţii
1.965.529
0
1.965.529
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.437.947
1.437.947
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
34.621
34.621
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
358.653
358.653
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
15.578
15.578
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85% 118.730
118.730
20. Bunuri si servicii
4.577.600
0
4.577.600
20.01 Bunuri si servicii
1.532.600
1.532.600
20.02 Reparaţii curente
176.000
176.000
20.03 Hrana
2.014.800
2.014.800
20.04 Medicamente si materiale sanitare
163.000
163.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
290.000
290.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
41.200
41.200
20.30 Alte cheltuieli
360.000
360.000
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56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare 811.500
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
811.500
56.01.01 Finantara nationala
232.537
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
573.963
56.01.03 Cheltuieli neeligibile
5.000
57. Asistenţă socială
33.122.000
57.02 Ajutoare sociale
33.122.000
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
33.122.000
70. Cheltuieli de capital
4.278.060
71. Active nefinanciare
4.278.060
71.01 Active fixe
4.278.060
71.01.01 Constructii
4.271.510
71.01.30 Alte active fixe
6.550

0
0

811.500
811.500
232.537
573.963
5.000
0
33.122.000
0
33.122.000
33.122.000
0
4.278.060
0
4.278.060
0
4.278.060
4.271.510
6.550
ANEXA Nr. 9/2
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CIA Husi, CIA Giurcani)
rectificarea a lll - a
Subcap.68.02.04 ASISTENTA ACORDATA PERSOANELOR IN VARSTA
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
2.725.300
0
2.725.300
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
2.725.300
2.725.300
TOTAL CHELTUIELI
2.725.300
0
2.725.300
01.Cheltuieli curente
2.725.300
0
2.725.300
10. Cheltuieli de personal
1.371.100
0
1.371.100
10.01 Cheltuieli salariale in bani
1.069.506
1.069.506
10.03 Contribuţii
301.594
0
301.594
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
222.474
222.474
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
5.341
5.341
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
55.528
55.528
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
2.407
2.407
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
15.844
15.844
20. Bunuri si servicii
1.354.200
0
1.354.200
20.01 Bunuri si servicii
682.400
682.400
20.02 Reparaţii curente
40.000
40.000
20.03 Hrana
467.200
467.200
20.04 Medicamente si materiale sanitare
85.000
85.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
69.000
69.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
9.600
9.600
20.30 Alte cheltuieli
1.000
1.000
ANEXA Nr. 9/3
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010
BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
(CSC Vaslui, CSC 1 Bd ,CSC 2 Bd ,CSC Murgeni ,CP 5 Bd ,CP 8 Husi, CP 9 Ngr, CP 10 Vs, CP 11 Vs,
CPTF Ngr, Casa Husi + Casa VS 355, Casa Bd 361,AMP)
rectificarea a lll - a
Subcap.68.02.06 ASISTENTA SOCIALA PENTRU FAMILIE SI COPII
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
38.661.911
0
38.661.911
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
38.661.911
38.661.911
TOTAL CHELTUIELI
38.661.911
0
38.661.911
01.Cheltuieli curente
38.547.106
0
38.547.106
10. Cheltuieli de personal
28.033.006
0
28.033.006
10.01 Cheltuieli salariale in bani
21.873.089
21.873.089
10.03 Contribuţii
6.159.917
0
6.159.917
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10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

4.547.168
110.043
1.136.609
48.429
317.668
10.514.100
1.166.300
100.000
7.218.000
43.300
171.000
45.500
1.770.000
114.805
114.805
114.805
112.925
1.880

4.547.168
110.043
1.136.609
48.429
317.668
0
10.514.100
1.166.300
100.000
7.218.000
43.300
171.000
45.500
1.770.000
0
114.805
0
114.805
0
114.805
112.925
1.880
ANEXA Nr. 9/4
la Hotararea nr.62/25 iunie 2010

BUGETUL
Directiei generale de asistenta sociala si protectia copilului Vaslui pe anul 2010
( Aparat propriu DGASPC, Sustinere proiecte )
rectificarea a lll - a
Subcap. 68.02.50 ALTE CHELTUIELI IN DOMENIUL ASIGURARILOR SI
ASISTENTEI SOCIALE
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
11.056.698
0
11.056.698
1. Alocaţii de la bugetul local al judetului
11.056.698
11.056.698
TOTAL CHELTUIELI
11.056.698
0
11.056.698
01.Cheltuieli curente
10.445.634 112.000 10.557.634
10. Cheltuieli de personal
5.928.963
0
5.928.963
10.01 Cheltuieli salariale in bani
4.635.400
4.635.400
10.03 Contribuţii
1.293.563
0
1.293.563
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
942.414
942.414
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
21.727
21.727
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
235.227
235.227
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.179
10.179
10.03.06 Contributii pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
84.016
84.016
20. Bunuri si servicii
4.516.671 112.000 4.628.671
20.01 Bunuri si servicii
2.775.271 112.000 2.887.271
20.02 Reparaţii curente
700.000
700.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
8.700
8.700
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
40.000
40.000
20.06 Deplasări,detaşări,transferări
253.700
253.700
20.11 Cărţi,publicaţii si materiale documentare
30.000
30.000
20.13 Pregatire profesionala
150.000
150.000
20.14 Protectia muncii
100.000
100.000
20.30 Alte cheltuieli
459.000
459.000
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare 407.825
0
407.825
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR) 407.825
0
407.825
56.01.01 Finantara nationala
61.163
61.163
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
346.662
346.662
70. Cheltuieli de capital
490.710
0
490.710
71. Active nefinanciare
490.710
0
490.710
71.01 Active fixe
490.710
0
490.710
71.01.01 Constructii
388.000
388.000
71.01.30. Alte active fixe
102.710
102.710
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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

-287.471
-287.471

-112.000
-112000

-399.471
-399.471

ANEXA Nr. 10
la Hotărârea nr.62/25 iunie 2010
LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a lll - a
U.M.=lei
Nr
.
Denumirea obiectivelor de investitii
crt
.
1TOTAL CHELTUIELI de investitii
2TOTAL CHELTUIELI de capital
3A. Lucrari in continuare din care:
4 -Cheltuieli de capital
5B. Lucrari noi din care:
6 -Cheltuieli de capital
7 - 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
8C. Alte cheltuieli de investitii din care:
9 -Cheltuieli de capital
10 - 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
11 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
12 -Consiliul Judeţean Vaslui
13C. Alte cheltuieli de investitii din care:
14
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
1560.02. APARARE
16 -Consiliul judetean Vaslui (Centrul militar)
17C. Alte cheltuieli de investitii
18 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
19 -Consiliul judetean Vaslui
20C. Alte cheltuieli de investitii
21 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
22C. Alte cheltuieli de investitii
2365.02 INVATAMANT
24Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
25A. Lucrari in continuare
26 - Sala de sport
27C. Alte cheltuieli de investitii
28 - Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
29C. Alte cheltuieli de investitii
30 66.02 SĂNĂTATE
31 -Consiliul judetean Vaslui
32C. Alte cheltuieli de investitii
3367.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
34 -Consiliul judetean Vaslui
35C. Alte cheltuieli de investitii
36 -Biblioteca judeteana Vaslui
37C. Alte cheltuieli de investitii
3868.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
39 - Consiliul judetean Vaslui
40C. Alte cheltuieli de investitii
41-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
42B. Lucrari noi
43 -Constructii adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui
44 - Centrul de recuperare si reabilitare Vutcani

Suma
132.721.788
82.287.630
71.299.993
71.299.993
56.559.128
7.148.485
49.410.643
4.862.667
3.839.152
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
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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
58C. Alte cheltuieli de investitii
5974.02. PROTECTIA MEDIULUI
60 - Consiliul judetean Vaslui
61A. 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
63C. Alte cheltuieli de investitii
6484.02. TRANSPORTURI
65 -Consiliul judetean Vaslui
66A. Lucrari in continuare
67 -Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,comuna Arsura
68B. Lucrari noi
69 -Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000-6+380 (3.380 km)
70 -Reab. si modernizare DJ 244 L:DJ 244 D(Tabalaesti)-Averesti, km 0+000-2+500 (2,500 km)
71 -Reabilitare si modernizare DJ 244 J:DN 24 A (Epureni)-Horga, km 0+000-6+250(6,250 km)
72 -Reab. drum jud. DJ 245: DN 24-Al. Vlahuta - Manastire- DN 2 F, km 22+700-33+200.
-Reabilitare si modernizare DJ 242 F: Trestiana (DJ 242)- Grajdeni- Manastire Grajdeni, km
73
0+000-13+900 (13,900 km )
74
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
75 -Reabilitare DJ 244 B : Cretesti de sus - Murgeni km 0+000-km55+780
76C. Alte cheltuieli de investitii din care:
77
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
78 87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
79 -Consiliul judetean Vaslui
80B. Lucrari noi
81
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
82 -Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
83C. Alte cheltuieli de investitii din care:
84
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

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
42.572.728
42.572.728
38.950
38.950
41.644.244
10.000
500.000
400.000
1.300.000
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.10 a
la Hotărârea nr.62/25 iunie 2010

Nr.
crt.
A
1
2
3
4
5

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a lll - a
UM = lei
Canti- Preţ
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
Valoare
U.M
tate unitar
investiţii
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 ext. neramb.(FEN) postaderare lei
x
x
1.023.515
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
lei
x
x
349.828
-Consiliul Judeţean Vaslui
lei
x
x
349.828
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6 56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare
7 56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
8
-Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui
-Infochiosc si software proiect " Reactualizarea strategiei de
9 dezvoltare a jud.Vaslui cu orizontul de timp 2013-2020"
10 60.02 APARARE
11 -Consiliul judetean Vaslui(Centrul Militar)
12 - Imprimanta Epson FX - 2190 N
13 61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
14 - Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
15 - Imprimanta A3 matriciala
16 - Server pentru Intranet MAI
17 - Proiector
18 - Explozor
19 -Detector de metale
20 - Costum pirotehnic antischija
21 -Consiliul judetean Vaslui
-Lucrari instalatie utilizare gaze naturale la Centrul judetean de
22 informare si pregatire situatii de urgenta
23 65.02 INVATAMANT
24 - Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
25 - Cheltuieli pt. diriginTe santier
26 - Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
27
- Centrala termica
28
- Soft contabilitate
29
- Antivirus
30
66.02 SĂNĂTATE
31 -Consiliul judetean Vaslui
- Proiectare la reabilitarea,modernizarea si echiparea Spitalului
32 judetean de urgente Vaslui
-Taxe,avize,comisioane si alte cheltuieli la reabilitarea, modernizarea
33 si echiparea Spitalului judetean de urgente Vaslui
34 67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
35 -Consiliul judetean Vaslui
36 - Taxe ,acorduri pt.proiect demolare magazie teatru
37 Proiect autoriz. de demolare+demolare magazieTeatru V.I.Popa Barlad
38 -Biblioteca judeteana Vaslui
39 - Calculatoare
40 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
41 -Consiliul judetean Vaslui
42 Proiect autoriz. de demolare+demolare cladiri la CAMS Ghermanesti
- Taxe,avize,acorduri pentru proiect autorizatie demolare cladiri la
43 CAMS Ghermanesti
44 -Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
45 - SF -Put forat L.P. Lipovat
46 - SF -Put forat L.P. Vulturesti
47 - SF -C.T.F. Casa cu gradina Barlad
48 - Program informatic contabilitate
49 - SF -racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
50 -SF-racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa Copiilor)
51 - S.F. - Sediu D.G.A.S.P.C
52 - Proiect tehnic - Sediu D.G.A.S.P.C
53 - SF -Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
54 - SF -Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
- SF+PT+DDE -Sistematizare verticala - Parcare auto sediu
55 D.G.A.S.P.C. Vaslui
56 74.02. PROTECTIA MEDIULUI

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

349.828
349.828
300.776

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

x
x
x
1
x
x
1
1
1
1
1
1
x

x
x
x
4.100
x
x
1.800
2.500
3.000
3.570
2.975
12.424
x

49.052
4.100
4.100
4.100
45.269
26.269
1.800
2.500
3.000
3.570
2.975
12.424
19.000

lei

x

x

19.000

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

buc
buc
buc
lei
lei

1
1
1
x
x

20.000
4.800
1.750
x
x

27.050
500
500
26.550
20.000
4.800
1.750
650.000
650.000

lei

x

x

642.600

lei

x

x

7.400

lei
lei
lei
lei

x
x
x
x

x
x
x
x

buc
lei
lei
lei

2
x
x
x

2.500
X
X
X

70.665
65.665
2.000
63.665
5.000
5.000
184.540
73.400
71.400

lei

x

X

2.000

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

111.140
1.500
1.500
1.880
7.140
400
850
42.000
21.570
640
1.660

lei

x

X

32.000

x

X

2.412.528
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57 - Consiliul judetean Vaslui
lei
- Lucrari de impadurire la comunele Codaesti, Falciu, Rebricea si
lei
58 Stefan cel Mare
- Avize,taxe,autorizatii pt. reabilitarea sistemului de alimentare cu
apa,a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apelor uzate din lei
59 mun.Vaslui,Barlad, Husi si orasul Negresti
60 84.02. TRANSPORTURI
lei
61 -Consiliul judetean Vaslui
lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245 A : Muntenii de jos (DN24)
Lipovat-Suceveni-Bogdana - Smilisoara - Gavanu- Morareni62 Gherghesti-Valea Lupului-Lunca-Silistea Iana (DJ 243)", L =3,000 km lei
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 245 B : Gherghesti (dj 245 A) - Codaesti- Chetrosu 63 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
lei
64 0+000-7+310" (7,310 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244 D: Husi(DN 24 B) - Limita
lei
65 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 lei
66 Sauca - DN 2F (Laza),km 26+060-68+659" (42,599 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 245L : DN 24 (Costesti)-Puntiseni67 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
68 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
lei
69 - km 0+000-2+500" (2,500 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244K : DN 24 (Munteni de Sus)
70 -Tanacu- Baltati - Crasnaseni - Leosti - Vinetesti - Oltenesti - Zgura" lei
71 56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare lei
-TVA, asistenta tehnica, consultanta, dirigintie santier, publicitate si
promovare, audit financiar la "Reabilitare si modernizare drum
72 judetean DJ 244 B - Cretesti de Sus -Murgeni, km 0+000-km 55+780" lei
73
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
lei
74 -Consiliul judetean Vaslui
lei
75 56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb (FEN) postaderare lei
- TVA, dirigintie de santier,publicitate, audit si servicii de consultanta
lei
76 in management
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x
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50.000

x
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x
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x
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x

x

25.000

x

x
x

50.000
444.534

x
x
x

x
x
x
x

444.534
229.153
229.153
229.153

x

x

229.153

x

x

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pentru
anul 2010.
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Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui a fost publicat pe
pagina de internet a Consiliului judeţean Vaslui, asigurându-se în acest mod posibilitatea de a se lua la
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, pe total, suplimentarea fondurilor cu suma de 1.264.107 lei.
Donaţiile şi sponsorizările se suplimentează cu suma de 500 lei, finanţarea subprogramului
privind pietruirea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasat, se suplimentează
cu suma de 1.300.000 lei, subvenţiile din bugetul de stat pentru finanţarea unităţilor de
asistenţă medico-socială, se diminuează cu suma de 71.226 lei şi sume primite de administraţiile
locale în cadrul programelor FEGA implementate de APIA, se suplimentează cu suma de 34.833 lei.
Sponsorizarea de 500 lei priveşte activitatea Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă „C.
Pufan” din Vaslui şi va fi efectuată de firma SC SAFIR SRL Vaslui.
Cu adresa nr. 38352/IA/11.06.2010 Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului ne
comunică, că repartizează bugetului local al judeţului Vaslui suma de 1.300.000 lei, în vederea
„Reabilitării drumului judeţean DJ 245: DN 24 – Alexandru Vlahuţă – Mănăstire – DN 2F, Km
22+700 – 33+200”.
În faza iniţială a bugetului local al judeţului Vaslui, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui nu
dispunea de datele privind fondurile ce le va pune la dispoziţia celor două instituţii de asistenţă
medico-socială din Băceşti şi Codăeşti ce se află în subordinea Consiliului judeţean Vaslui.
Cu adresa nr. 4177/01.06.2010, D.S.P. Vaslui ne comunica că în anul 2010 cele două instituţii
vor primi o finanţare în sumă de 720.000 lei în vederea asigurării fondurilor pentru finanţarea
cheltuielilor de personal a cadrelor medicale şi pentru medicamente şi materiale sanitare. Fiecăreia
din cele două instituţii i se repartizează suma de 360.000 lei.
La partea de venituri am inclus şi suma ce va fi rambursată de către APIA Vaslui ca urmare a
închirierii unor spaţii pentru depozitarea produselor alimentare ce constituie ajutoare din partea
Uniunii Europene pentru familiile ce se află în dificultate financiară.
Ca urmare a faptului că unul din principiile ce stau la baza elaborării şi aprobării bugetelor
locale, îl constituie „echilibru”, am propus cheltuielile totale, egale cu veniturile totale, în sumă de
1.264.107 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, subliniez că am propus suplimentarea
cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 262.766 lei, a transferurilor între unităţi ale administraţiei
publice cu suma de 258.774 lei, a cheltuielilor de capital cu suma de 1.300.000 lei, a plăţilor efectuate
în anii precedenţi şi recuperate în anul curent cu suma de -112.100 lei, iar fondul de rezervă bugetară
la dispoziţia autorităţilor locale se diminuează cu suma de 445.333 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, menţionez că am propus rectificarea
mai multor capitole bugetare şi anume: „alte servicii publice generale”, „apărare”, „învăţământ”,
„sănătate”, „cultură, recreere şi religie”, „asigurări şi asistenţă socială” şi „transporturi”.
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus diminuarea fondurilor cu suma de
115.333 lei. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, se diminuează cu suma de
445.333 lei, iar transferurile între unităţi ale administraţiei publice se suplimentează cu suma de
330.00 lei. Aici avem în vedere solicitările Primăriilor Micleşti şi Huşi ce se află în extremă
dificultate, pentru care propun să repartizăm sumele de 130.000 lei (Micleşti) respectiv 200.000 lei
(Huşi).
La Micleşti se are în vedere achiziţionarea sistemului de alimentare cu energie electrică a
alimentării cu apă în satul Popeşti, la cele două puţuri forate la mare adâncime.
Primăria municipiului Huşi solicită suma de 800.000 lei pentru achiziţionarea unui bloc cu 74
garsoniere, în vederea asigurării unor locuinţe sociale la aproximativ 250 persoane. Datorită situaţiei
financiare precare a bugetului local al judeţului Vaslui, la această dată putem interveni doar cu suma
de 200.000 lei.
La capitolul „apărare” am propus suplimentarea fondurilor la Centrul Militar Vaslui cu suma
de 16.166 lei în vederea finanţării serviciului de pază.
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La capitolul „învăţământ” propun suplimentarea fondurilor cu suma de 500 lei, sumă ce va fi
utilizată pentru achiziţia de bunuri şi servicii de către Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C.
Pufan” din Vaslui. Atât Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C. Pufan” cît şi Centrul şcolar de
educaţie incluzivă „Aurora” au mai solicitat virări de credite bugetare în cadrul bugetelor proprii.
La capitolul „sănătate” fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de 71.226 lei. Aşa cum
am explicat mai sus, DSP Vaslui a prezentat varianta finală a finanţării pe care o va efectua la cele
două centre de asistenţă medico-socială în anul 2010 atât pentru cheltuieli cu personalul medical cât şi
pentru achiziţia de medicamente şi materiale sanitare. Cum iniţial am evaluat că vom primi fonduri
mai mari, acum suntem puşi în situaţia să diminuăm fondurile cu suma de 71.226 lei.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 128.
700 lei pentru două obiective şi anume:
-reparaţii la locaţia de pe strada Ştefan cel Mare din Vaslui (fosta Casa Armatei) şi
- finanţarea cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire, la Statuia ecvestră de la Podul Înalt.
Pentru reparaţii la Casa Armatei am propus suma de 108.700 lei, iar pentru finanţarea
cheltuielilor de întreţinere şi gospodărire la statuie suma propusă este de 20.000 lei.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” am propus suplimentarea cheltuielilor cu bunuri şi
servicii cu suma de 112.000 lei cu acoperire financiară din recuperarea sumelor cheltuite în anii
precedenţi şi încasate în anul curent.
La capitolul „transporturi” am propus suplimentarea, pe total, cu suma de 1.305.300 lei. Pentru
cheltuielile cu bunuri şi servicii am propus alocarea sumei de 5.300 lei, iar pentru „Reabilitarea
drumului judeţean DJ 245: DN 24 – Alexandru Vlahuţă – Mănăstire – DN 2F, Km 22+700 – 33+200”
am propus suma de 1.300.000 lei. Aşa după cum am menţionat la început, această sumă a fost alocată
judeţului Vaslui conform art. 5 şi 6 din Hotărârea Guvernului nr. 330/2010 pentru derularea în anul
2010 a Programului de reabilitare, modernizare şi/sau asfaltare a drumurilor de interes judeţean şi de
interes local.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, în forma
în care este prezentat.
REŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.63/2010
privind rectificarea a II- a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
având în vedere adresa Direcţiei de sănătate publică Vaslui nr.4177/01.06.2010
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.40/2010 privind rectificarea I a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- leiVENITURI TOTALE:
-58.526
din care:
- venituri din concesiuni şi închirieri
+7.700
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- venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau anexă
+ 5.000
- subvenţii pentru instituţiile publice
-71.226
Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 40/2010 privind rectificarea I a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
-58.526
din care:
- cheltuieli de personal
-35.726
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
-5.300
- reparaţii capitale aferente activelor fixe
-17.500
Art.3.- Sinteza bugetului instituţiilor publice şi acţiunilor finanţate integral sau parţial din
venituri proprii pe anul 2010, se prezintă în anexa nr.1.
Detalierea cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe capitole, subcapitole şi articole, este prevăzută în anexa nr.2, iar
defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în anexa nr.3.
Art.4.- Cheltuielile prevăzute în bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010, reprezintă limite maxime care nu pot fi depăşite, iar
modificarea lor se va putea face în condiţiile legii. Angajarea, contractarea de lucrări, bunuri şi servicii
precum şi efectuarea de cheltuieli, se vor face numai cu respectarea prevederilor legale şi în cadrul
limitelor aprobate.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul bugetar „sănătate” se diminuează cu suma de 71.226 lei, din
care 35.726 lei la cheltuieli de personal şi 35.500 lei la bunuri şi servicii.
Pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti fondurile se diminuează cu suma de 36.236
lei, iar pentru Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti fondurile se diminuează cu suma de
34.990 lei.
Art.6.- Cheltuielile de capital „asigurări şi asistenţă socială” se suplimentează cu suma de
12.700 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
Fondurile pentru Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti se suplimentează cu suma de
5.000 lei, iar fondurile pentru Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se
suplimentează cu suma de 7.700 lei.
Art.7.- Detalierea bugetelor Centrelor de asistenţă medico-sociale Băceşti şi Codăeşti şi
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, sunt redate în anexele nr.4-7.
Art.8.- Detalierea bugetului Camerei Agricole Vaslui este redat în anexele nr. 8-8b.
Art.9.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr.9 şi 9a.
Art.10.- Anexele nr.1-9a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 25 iunie 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.63/25 iunie 2010
SINTEZA
bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finaţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul
2010
Rectificarea a II-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
14.894.079 -58.526 14.835.553
l. VENITURI CURENTE
1.314.400 12.700 1.327.100
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C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPIETATE
30.10 Venituri din propietate
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri
C.2 VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII
33.10 Venituri din prestări servicii şi alte activităţi
33.10.08 Venituri din prestări servicii
33.10.13 Contribuţia de intreţinere a persoanelor asistate
33.10.16 Venituri din valorif. produse. obţinute din activ. proprie sau anexă
35.10 Amenzi, penalităţi şi confiscări
35.10.01Venituri din amenzi şi alte sancţ.aplicate potrivit dispoziţiilor legale
36.10 Diverse venituri
36.10.50 Alte venituri
37.10 Transferuri voluntare, altele decât subvenţiile
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
IV.
SUBVENŢII
43.10 Subvenţii de la alte administraţii
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
43.10.10 Subvenţii de la bugetele locale pentru spitale
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pt. finantarea camerelor agricole
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
45.10.01.03 Prefinanţare
B. TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare
59. Alte cheltuieli
59.22 Acţiuni cu caracter ştiinţific şi social-cultural
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

1.314.400
0
0
0
1.314.400
1.282.850
202.850
1.080.000
0
2.550
2.550
11.000
11.000
18.000
18.000
10.167.055
10.167.055
7.067.055
2.000.000
1.100.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
14.894.079
8.993.277
5.784.341
3.178.936
3.412.624
30.000
30.000
2.602.075
2.602.075
2.316.700
285.375
-113.897
-113.897

12.700
7.700
7.700
7700
5.000
5.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
0
-71.226
-71.226
-71.226
0
0
0
0
0
-58.526
-41.026
-35.726
-5.300
0
0
0
-17.500
-17.500
0
-17.500
0
0

1.327.100
7.700
7.700
7.700
1.319.400
1.287.850
202.850
1.080.000
5.000
2.550
2.550
11.000
11.000
18.000
18.000
10.095.829
10.095.829
6.995.829
2.000.000
1.100.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
14.835.553
8.952.251
5.748.615
3.173.636
3.412.624
30.000
30.000
2.584.575
2.584.575
2.316.700
267.875
-113.897
-113.897

ANEXA Nr. 2
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau
parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea a II-a
U.M.=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
14.894.079 -58.526 14.835.553
01. CHELTUIELI CURENTE
8.993.277 -41.026 8.952.251
10. Cheltuieli de personal
5.784.341 -35.726 5.748.615
20. Bunuri şi servicii
3.178.936 -5.300
3.173.636
56. Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postaderare 3.412.624
0
3.412.624
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 -17.500 2.584.575
71. Active nefinanciare
2.602.075 -17.500 2.584.575
71.01 Active fixe
2.316.700
0
2.316.700
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
285.375
-17.500
267.875
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
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54.10 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
01.CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.01 Bunuri şi servicii
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
66.10 SĂNĂTATE
TOTAL CHELTUIELI
01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale în bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
20. Bunuri şi servicii
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
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

733.000
733.000
624.200
484.000
140.200
105.400
2.700
26.600
850
4.650
108.800
90.400
5.500
1.300
1.600
10.000

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

733.000
733.000
624.200
484.000
140.200
105.400
2.700
26.600
850
4.650
108.800
90.400
5.500
1.300
1.600
10.000

2.791.226
791.226
634.726
495.144
139.582
104.118
2.572
27.097
1.358
4.437
156.500
156.500
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

-71.226
-71.226
-35.726
-21.268
-14.458
-9.575
-272
-3.233
-207
-1.171
-35.500
-35.500
0
0
0
0

2.720.000
720.000
599.000
473.876
125.124
94.543
2.300
23.864
1.151
3.266
121.000
121.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000

4.143.500
3.871.800
2.807.300
2.203.000
604.300
455.700
11.050
114.050
4.750
18.750
1.034.500
757.000
55.000
31.500
32.000
3.000
7.500
5.000
8.000
200
135.300
30.000
30.000
271.700

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

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
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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 şi 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 ext. neramb. (FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
83.10 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULT. 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
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe

271.700
271.700
200.000
60.000
11.700

0
0
0
0
0

271.700
271.700
200.000
60.000
11.700

6.101.353
2.757.626
1.080.240
857.750
222.490
167.450
4.100
41.950
1.940
7.050
1.677.386
438.630
73.000
992.000
12.000
24.000
21.000
3.700
1.056
5.500
3.000
103.500
3.412.624
3.412.624
922.146
2.490.478
45.000
45.000
45.000
45.000
-113.897
-113.897

12.700
12.700
0
1.810
-1.810
-1.263
-71
-419
-19
-38
12.700
-22.779
22.700
-2.000
0
-5.413
0
-600
1.050
0
0
19.742
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

6.114.053
2.770.326
1.080.240
859.560
220.680
166.187
4.029
41.531
1.921
7.012
1.690.086
415.851
95.700
990.000
12.000
18.587
21.000
3.100
2.106
5.500
3.000
123.242
3.412.624
3.412.624
922.146
2.490.478
45.000
45.000
45.000
45.000
-113.897
-113.897

1.125.000
839.625
637.875
498.700
139.175
103.315
2.485
25.830
745
6.800
201.750
162.750
5.000
10.000
0
24.000
285.375
285.375
285.375

0
17.500
0
-18.531
18.531
16.479
611
4.543
181
-3.283
17.500
0
10.000
0
7.500
0
-17.500
-17.500
-17.500

1.125.000
857.125
637.875
480.169
157.706
119.794
3.096
30.373
926
3.517
219.250
162.750
15.000
10.000
7.500
24.000
267.875
267.875
267.875
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ANEXA Nr. 3
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii
pe ordonatori de credite, pe anul 2010
Rectificarea a II-a
U.M.=lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
14.894.079 -58.526 14.835.553
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
2.791.226 -71.226 2.720.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
396.236 -36.236
360.000
- Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti
394.990 -34.990
360.000
-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 12.700
6.114.053
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
4.388.213 5.000
4.393.213
-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
7.700
807.700
83.10 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULT. ŞI VÂNĂTOARE
1.125.000
0
1.125.000
-Camera Agricolă Vaslui
1.125.000
0
1.125.000
ANEXA Nr.4
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea a II-a
CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
396.236 -36.236 360.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
396.236 -36.236 360.000
TOTAL CHELTUIELI
396.236 -36.236 360.000
01. CHELTUIELI CURENTE
396.236 -36.236 360.000
10. Cheltuieli de personal
307.736
-4.736
303.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
239.933
1.585
241.518
10.03 Contribuţii
67.803
-6.321
61.482
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
50.759
-4.652
46.107
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
1.254
-122
1.132
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
12.982
-1.251
11.731
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
706
-98
608
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
2.102
-198
1.904
20. Bunuri şi servicii
88.500
-31.500
57.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
88.500
-31.500
57.000
ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti pe anul 2010
Subvenţii de la Autoritatea de Sănătate Publică
Rectificarea a II-a

CAP 66.10 Sănătate

U.M.= lei
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Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
394.990 -34.990 360.000
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
394.990 -34.990 360.000
TOTAL CHELTUIELI
394.990 -34.990 360.000
01. CHELTUIELI CURENTE
394.990 -34.990 360.000
10. Cheltuieli de personal
326.990 -30.990 296.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
255.211 -22.853 232.358
10.03 Contribuţii
71.779
-8.137 63.642
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
53.359
-4.923 48.436
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
1.318
-150
1.168
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
14.115
-1.982 12.133
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
652
-109
543
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
2.335
-973
1.362
20. Bunuri şi servicii
68.000
-4.000 64.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
68.000
-4.000 64.000
SPECIFICATIE

ANEXA Nr. 6
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Centralizator
Rectificarea a II-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
4.388.213
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
826.589
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
120.000
33.10.16Venituri din valorif. produselor obţinute din activ. proprie sau anexă
0
36.10.50 Alte venituri
11.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
18.000
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări
3.412.624
45.10 .01 Fondul European de Dezvoltare Regională
3.412.624
45.10.01.03 Prefinanţare
3.412.624
TOTAL CHELTUIELI
4.388.213
01. CHELTUIELI CURENTE
1.069.486
10. Cheltuieli de personal
600.600
10.01 Cheltuieli salariale în bani
473.200
10.03 Contribuţii
127.400
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
95.950
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
2.350
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
24.000
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes. 1.100
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
4.000
20. Bunuri şi servicii
468.886
20.01 Bunuri şi servicii
197.630
20.02 Reparaţii curente
11.000
20.03 Hrana
104.000
20.04 Medicamente şi materiale sanitare
12.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
24.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
7.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
3.700
20.12 Consultanţă şi expertiză
1.056
20.13 Pregătire profesională
5.500
20.30 Alte cheltuieli
103.000
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
3.412.624
56.01.01 Finanţarea naţională
922.146
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
2.490.478

Influente
+,5.000
0
0
5.000
0
0
0
0
0
5.000
5.000
0
1.810
-1.810
-1.263
-71
-419
-19
-38
5.000
-22.779
15.000
-2.000
0
-5.413
0
-600
1.050
0
19.742
0
0
0

U.M.= lei
Program
rectificat
4.393.213
826.589
120.000
5.000
11.000
18.000
3.412.624
3.412.624
3.412.624
4.393.213
1.074.486
600.600
475.010
125.590
94.687
2.279
23.581
1.081
3.962
473.886
174.851
26.000
102.000
12.000
18.587
7.000
3.100
2.106
5.500
122.742
3.412.624
922.146
2.490.478
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84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent

-93.897
-93.897

0
-93.897
0
-93.897
ANEXA Nr.6 a
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010

BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Subvenţii / Rectificarea a II-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
826.589
0
826.589
43.10.09 Subvenţii pentru instituţiile publice
826.589
826.589
TOTAL CHELTUIELI
826.589
0
826.589
01. CHELTUIELI CURENTE
920.486
0
920.486
10. Cheltuieli de personal
589.600
0
589.600
10.01 Cheltuieli salariale în bani
462.200
1.810
464.010
10.03 Contribuţii
127.400
-1.810 125.590
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
95.950
-1.263
94.687
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
2.350
-71
2.279
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
24.000
-419
23.581
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
1.100
-19
1.081
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
4.000
-38
3.962
20. Bunuri şi servicii
330.886
0
330.886
20.01 Bunuri şi servicii
139.030 -23.379 115.651
20.02 Reparaţii curente
5.000
13.000
18.000
20.03 Hrana
80.000
-5.000
75.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.000
-5.413
14.587
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
3.000
0
3.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
1.300
0
1.300
20.12 Consultanţă şi expertiză
1.056
1.050
2.106
20.13 Pregătire profesională
1.500
0
1.500
20.30 Alte cheltuieli
80.000
19.742
99.742
84. Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-93.897
-93.897
85.01 Plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperate în anul curent
-93.897
-93.897
ANEXA Nr.6 b
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti pe anul 2010
Venituri proprii
Rectificarea a II-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICATIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
3.561.624
5.000 3.566.624
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
120.000
120.000
33.10.16Venituri din valorif. produselor obţinute din activ. proprie sau anexă
5.000
5.000
36.10.50 Alte venituri
11.000
11.000
37.10.01 Donaţii şi sponsorizări
18.000
18.000
45.10 Sume FEN postaderare în contul plăţilor efectuate şi prefinanţări 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
3.412.624
TOTAL CHELTUIELI
3.561.624
5.000 3.566.624
01. CHELTUIELI CURENTE
149.000
5.000
154.000
10. Cheltuieli de personal
11.000
0
11.000
10.01 Cheltuieli salariale în bani
11.000
0
11.000
20. Bunuri şi servicii
138.000
5.000
143.000
20.01 Bunuri şi servicii
58.600
600
59.200
20.02 Reparaţii curente
6.000
2.000
8.000
20.03 Hrana
24.000
3.000
27.000
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20.04 Medicamente şi materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări
20.11 Cărţi şi publicaţii
20.13 Pregătire profesională
20.30 Alte cheltuieli
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
56.01.01 Finanţarea naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene

12.000
4.000
4.000
2.400
4.000
23.000
3.412.624
922.146
2.490.478

-600

0

12.000
4.000
4.000
1.800
4.000
23.000
3.412.624
922.146
2.490.478

ANEXA Nr.7
la Hotărârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului pentru anul 2010
Venituri proprii
Rectificarea a II-a
CAP 68.10 Asigurări şi asistenţă socială
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL VENITURI
800.000
7.700 807.700
30.10.05 Venituri din concesiuni şi închirieri
0
7.700
7.700
33.10.13 Contribuţia de întreţinere a persoanelor asistate
800.000
800.000
TOTAL CHELTUIELI
800.000
7.700 807.700
01. CHELTUIELI CURENTE
800.000
7.700 807.700
20. Bunuri şi servicii
800.000
7.700 807.700
20.02 Reparaţii curente
0
7.700
7.700
20.03 Hrana
800.000
800.000
ANEXA Nr.8
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Camerei Agricole Vaslui pe anul 2010
Centralizator
Rectificarea a II-a
CAP 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare
Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
1.125.000
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pt. finantarea camerelor agricole 1.100.000
33.10.08 Venituri din prestări servicii
25.000
TOTAL CHELTUIELI
1.125.000
01 CHELTUIELI CURENTE
839.625
10. Cheltuieli de personal
637.875
10.01 Cheltuieli salariale în bani
498.700
10.03 Contribuţii
139.175
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
103.315
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
2.485
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
25.830
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă si boli profesionale
745
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
6.800
20. Bunuri şi servicii
201.750
20.01 Bunuri şi servicii
162.750
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
5.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
10.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
0
20.30 Alte cheltuieli
24.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
285.375
71. Active nefinanciare
285.375
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
285.375

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
0
1.125.000
0
1.100.000
0
25.000
0
1.125.000
17.500 857.125
0
637.875
-18.531 480.169
18.531 157.706
16.479 119.794
611
3.096
4.543
30.373
181
926
-3.283
3.517
17.500 219.250
0
162.750
10.000 15.000
0
10.000
7.500
7.500
0
24.000
-17.500 267.875
-17.500 267.875
-17.500 267.875
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ANEXA Nr.8a
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010
BUGETUL
Camerei Agricole Vaslui pe anul 2010
Subvenţii
Rectificarea a II-a
CAP 83.10 Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
0
1.100.000
1.100.000
0
1.100.000
17.500 832.125
0
637.875
-18.531 480.169
18.531 157.706
16.479 119.794
611
3.096
4.543
30.373
181
926
-3.283
3.517
17.500 194.250
0
137.750
10.000 15.000
0
10.000
7.500
7.500
0
24.000
-17.500 267.875
-17.500 267.875
-17.500 267.875
ANEXA Nr.8b
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010

Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
TOTAL VENITURI
1.100.000
43.10.15 Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea camerelor agricole 1.100.000
TOTAL CHELTUIELI
1.100.000
01. CHELTUIELI CURENTE
814.625
10. Cheltuieli de personal
637.875
10.01 Cheltuieli salariale în bani
498.700
10.03 Contribuţii
139.175
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
103.315
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
2.485
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
25.830
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profesionale
745
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
6.800
20. Bunuri şi servicii
176.750
20.01 Bunuri şi servicii
137.750
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
5.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
10.000
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
0
20.30 Alte cheltuieli
24.000
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
285.375
71. Active nefinanciare
285.375
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
285.375

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

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
25.000
0
25.000
25.000
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
0
25.000
25.000
25.000

ANEXA Nr.9
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din
bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul
2010
Rectificarea a II-a
U.M.= lei
Nr.crt.
1

Denumirea obiectivelor de investiţii
TOTAL CHELTUIELI

Program
rectificat
2.316.700

35

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

A. Investiţii în continuare
C. Alte cheltuieli de investiţii
66.10 SĂNĂTATE
-Spitalul de urgenţă Vaslui
A. Investiţii în continuare
- Consolidare Spital Judeţean (Corp C) Municipiul Vaslui
67.10 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
C. Alte cheltuieli de investiţii
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
-Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.10 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul medico-social Codăeşti
C. Alte cheltuieli de investiţii

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.9 a
la Hotarârea nr.63/25 iunie 2010

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finanţare din bugetul instituţiilor publice şi activităţilor finanţate
integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010
Rectificarea a II-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
4 - program informatic privind legislaţia - legis
lei
x
x
5.000
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
7 -extinderea instalaţiei de securitate, alarmare şi PSI la planetariu
lei
x
x
10.000
8 -Teatrul "V.I.Popa " Bârlad
x
x
x
206.700
9 -program informatic - antivirus
lei
x
x
1.700
10 - calculator
buc
1
2.500 2.500
11 - program contabilitate
lei
x
x
2.500
12 - achiziţionare un autocar
buc
1
200.000 200.000
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
16 - maşină gătit 6 plite
buc
1
11.400 11.400

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II- a a bugetului instituţiilor publice şi a
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010.
La întocmirea proiectului de rectificare a Bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, am avut în vedere respectarea actelor
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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.
Pentru a repartiza fondurile pe care le avem la dispoziţie, am analizat împreună cu factorii
implicaţi necesarul fiecărei instituţii şi serviciu public, cu scopul de a acoperi într-un procent cât mai
mare cheltuielile de personal, cheltuielile cu bunuri şi servicii, cofinanţarea la proiecte şi a celor de
capital. Prin această măsură am urmărit asigurarea funcţionării instituţiilor şi serviciilor până la finele
anului, propunându-ne totodată să realizăm şi alte proiecte care intră în sfera noastră de activitate.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral
sau parţial din venituri proprii pe anul 2010, cuprinde la venituri diminuarea fondurilor cu suma de
58.526 lei.
Veniturile din concesiuni şi închirieri, se suplimentează cu suma de 7.700 lei şi priveşte
activitatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, iar Centrul de
asistenţă medico-socială Băceşti a solicitat majorarea veniturilor cu suma de 5.000 lei, sumă ce
urmează a se încasa prin valorificarea produselor obţinute din gospodăria anexă.
Subvenţiile pentru instituţiile publice se diminuează cu suma de 71.226 lei.
La bugetul iniţial, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui nu a reuşit să ne pună la dispoziţie
cifrele de buget pentru anul 2010 pentru cele două instituţii de asistenţă medico-socială Băceşti şi
Codăeşti. În această situaţie, noi am efectuat o evaluare a necesarului de fonduri pentru cheltuielile de
personal ale cadrelor medicale precum şi pentru medicamente şi materiale sanitare.
Cu adresa nr. 4177/01.06.2010, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui ne-a comunicat sumele
aferente anului 2010 pentru finanţarea cheltuielilor de personal ale cadrelor medicale şi cheltuielile
cu medicamente şi materiale sanitare.Această finanţare se situeză la nivelul sumei de 720.000 lei, cu
71.226 lei mai puţin faţă de necesarul evaluat de noi la bugetul iniţial.
În acest proiect de hotărâre propunem ajustarea cifrelor de buget la nivelul stabilit de Direcţia
de Sănătate Publică Vaslui.
Diminuarea fondurilor la cele două instituţii de asistenţă medico-socială priveşte cheltuielile
de personal cu suma de 35.726 lei şi cheltuielile cu bunuri şi servicii, în sumă de 35.500 lei.
În cadrul capitolului „ asigurări şi asistenţă socială” am propus suplimentarea fondurilor cu
suma de 12.700 lei. Bugetul Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti se suplimentează cu suma
de 5.000 lei, iar cel al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui se
suplimentează cu suma de 7.700 lei.
Cele trei instituţii de asistenţă socială au solicitat şi alte virări de credite astfel încât activitatea
de întreţinere şi gospodarire a instituţiilor să contribuie la o bună funcţionare a acestora.
La capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, conducerea Camerei Agricole
Vaslui a propus virări de credite bugetare atât în cadrul cheltuielilor de personal şi a cheltuielilor cu
bunuri şi servicii cât şi în cadrul cheltuielilor de capital.
La fel ca şi în ceilalţi ani, veniturile acestui buget sunt sub nivelul care asigură desfăşurarea
optimă a activităţii acestor instituţii publice din subordinea Consiliului judeţean Vaslui. Această
situaţie impune ca fondurile pe care le avem la dispoziţie, să le utilizăm cu cea mai mare eficienţă,
astfel încât insuficienţa acestora să fie resimţită cât mai puţin.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele precizate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le veţi
aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii pe anul 2010 în forma în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.64/2010
privind rectificare a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al
judeţului Vaslui pe anul 2010
având în vedere prevederile art. 58, alin.(3) şi (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(3), lit. „a” şi art.97 din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 27/2010 privind veniturile şi cheltuielile ce se evidenţiază în afara bugetului local
al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- leiTOTAL CHELTUIELI:
- cheltuieli de capital
+800.000
- deficit
-800.000
Art.2.- Sinteza veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr.1.
Art.3.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr.2.
Art.4.- Defalcarea pe ordonatori de credite a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se prezintă în anexa nr. 3.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se suplimentează cu suma de 800.000 lei, la
cheltuieli de capital.
Art.6.- Deficitul veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local, se
majorează cu suma de 800.000 lei.
Art.7.- Detalierea pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului
local, al aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se prezintă în anexa nr. 4.
Art.8.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 5 şi 5a.
Art.9.- Anexele nr. 1-5a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 25 iunie 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.64/25 iunie 2010
SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. TOTAL VENITURI
10.800
0
10.800
l. 00.11 VENITURI CURENTE
10.800
0
10.800
C.
VENITURI NEFISCALE
10.800
0
10.800
C.2
Vânzări de bunuri şi servicii
10.800
0
10.800
36.11 Diverse venituri
10.800
0
10.800

38

36.11.10 Fondul de rulment
10.800
10.800
B. CHELTUIELI TOTALE:
10.800
0
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
0
10.800
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 22.826.782
0
22.826.782
70. Cheltuieli de capital
3.910.474 800.000 4.710.474
71. Active nefinanciare
3.910.474 800.000 4.710.474
71.01 Active fixe
3.910.474 800.000 4.710.474
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
99.11 DEFICIT
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.64/25 iunie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul
2010
Rectificarea a II-a
U.M. = lei
Program Influenţe Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
10.800
0
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
0
10.800
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 22.826.782
0
22.826.782
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 22.731.758
0
22.731.758
56.02 Programe din Fondul Social European
95.024
0
95.024
70. Cheltuieli de capital
3.910.474 800.000 4.710.474
71. Active nefinanciare
3.910.474 800.000 4.710.474
71.01 Active fixe
3.910.474 800.000 4.710.474
din care:
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
217.024
0
217.024
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare
95.024
0
95.024
56.02 Programe din Fondul Social European
95.024
0
95.024
56.02.02 Finanţarea Uniunii Europene
95.024
0
95.024
70. Cheltuieli de capital
122.000
0
122.000
71. Active nefinanciare
122.000
0
122.000
71.01 Active fixe
122.000
0
122.000
71.01.02 Maşini , echipamente şi mijloace de transport
122.000
0
122.000
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
10.800
0
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
0
10.800
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
1.401.713
0
1.401.713
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 1.053.713
0
1.053.713
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 1.053.713
0
1.053.713
56.01.01 Finanţare naţională
1.053.713
0
1.053.713
70. Cheltuieli de capital
348.000
0
348.000
71. Active nefinanciare
348.000
0
348.000
71.01.Active fixe
348.000
0
348.000
300.000
0
300.000
71.01.01 Construcţii
71.01.30. Alte active fixe
48.000
0
48.000
70.11 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
TOTAL CHELTUIELI
3.360.474
0
3.360.474
70. Cheltuieli de capital
3.360.474
0
3.360.474
71. Active nefinanciare
3.360.474
0
3.360.474
71.01 Active fixe
3.360.474
0
3.360.474
71.01.01 Construcţii
3.350.474
0
3.350.474
71.01.30 Alte active fixe
10.000
0
10.000
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84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.01 Finanţare naţională
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01.Active fixe
71.01.30. Alte active fixe
96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
99.11 DEFICIT

19.345.127 800.000
19.345.127
0
19.345.127
0
7.266.621
0
12.078.506
0
0
800.000
0
800.000
0
800.000
0
800.000

20.145.127
19.345.127
19.345.127
7.266.621
12.078.506
800.000
800.000
800.000
800.000

2.412.918
0
2.412.918
2.332.918
0
2.332.918
2.332.918
0
2.332.918
2.332.918
0
2.332.918
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
80.000
0
80.000
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
ANEXA Nr.3
la Hotărârea nr.64/25 iunie 2010

SINTEZA
cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010 pe ordonatori de credite
Rectificarea a II-a
U.M.= lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
A. CHELTUIELI TOTALE
10.800
0
10.800
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
217.024
0
217.024
- Consiliul judeţean Vaslui
217.024
0
217.024
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
10.800
0
10.800
- Consiliul judeţean Vaslui
10.800
0
10.800
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
70.11 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA
3.360.474
0
3.360.474
- Consiliul judeţean Vaslui
3.360.474
0
3.360.474
84.11 TRANSPORTURI
19.345.127 800.000 20.145.127
- Consiliul judeţean Vaslui
19.345.127 800.000 20.145.127
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
2.412.918
0
2.412.918
- Consiliul judeţean Vaslui
2.412.918
0
2.412.918
B. 96.11 REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
98.11 EXCEDENT
0
0
0
99.11 DEFICIT
-26.737.256 -800.000 -27.537.256
ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.64/25 iunie 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local
la aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui
Rectificarea a II-a
SPECIFICAŢIE

Program

Influenţe

U.M. = lei
Program
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aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
10.800
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 21.773.069
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 21.678.045
56.02 Programe din Fondul Social European
95.024
70. Cheltuieli de capital
22.907.601
71. Active nefinanciare
22.907.601
71.01 Active fixe
10.829.095
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
217.024
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare
95.024
56.02 Programe din Fondul Social European
95.024
56.02.02 Finanţarea Uniunii Europene
95.024
70. Cheltuieli de capital
122.000
71. Active nefinanciare
122.000
71.01 Active fixe
122.000
71.01.02 Maşini , echipamente şi mijloace de transport
122.000
54.11 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
10.800
54.11.08 Fond de rulment
10.800
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
3.360.474
70. Cheltuieli de capital
3.360.474
71. Active nefinanciare
3.360.474
71.01 Active fixe
3.360.474
71.01.01 Construcţii
3.350.474
71.01.30 Alte active fixe
10.000
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
19.345.127
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 19.345.127
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 19.345.127
56.01.01 Finanţare naţională
7.266.621
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
12.078.506
70. Cheltuieli de capital
0
71. Active nefinanciare
0
71.01 Active fixe
0
71.01.01 Construcţii
0
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
TOTAL CHELTUIELI
2.412.918
56.Proiecte cu finanţare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postaderare 2.332.918
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.332.918
56.01.02 Finanţarea Uniunii Europene
2.332.918
70. Cheltuieli de capital
80.000
71. Active nefinanciare
80.000
71.01.Active fixe
80.000
71.01.30. Alte active fixe
80.000
96.11 Rezerve, Excedent/Deficit
-25.335.543
99.11 DEFICIT
-25.335.543

+,0
0
0
0
800.000
800.000
800.000

rectificat
10.800
21.773.069
21.678.045
95.024
23.707.601
23.707.601
11.629.095

0
0
0
0
0
0
0
0

217.024
95.024
95.024
95.024
122.000
122.000
122.000
122.000

0
0

10.800
10.800

0
0
0
0
0
0

3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.360.474
3.350.474
10.000

800.000
0
0
0
0
800.000
800.000
800.000
800.000

20.145.127
19.345.127
19.345.127
7.266.621
12.078.506
800.000
800.000
800.000
800.000

0
2.412.918
0
2.332.918
0
2.332.918
0
2.332.918
0
80.000
0
80.000
0
80.000
0
80.000
-800.000 -26.135.543
-800.000 -26.135.543

ANEXA nr.5
la Hotărârea nr.64/25 iunie 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fondul de rulment pe anul 2010
Rectificarea a II-a
UM=lei
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Program Influenţe Program
aprobat
+,rectificat
TOTAL din care:
26.693.696 800.000 27.493.696
A. Lucrări în continuare
0
800.000
800.000
B. Lucrări noi
26.331.551
0
26.331.551
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 22.629.613
0
22.629.613
56.02 Programe din Fondul Social European
51.464
0
51.464
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
362.145
0
362.145
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
102.145
0
102.145
(FEDR)
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
173.464
0
173.464
- Consiliul judeţean Vaslui
173.464
0
173.464
B. Lucrări noi
51.464
0
51.464
56.02 Programe din Fondul Social European, din care:
51.464
51.464
-"Reactualizarea strategiei de dezvoltare economico-socială a
51.464
0
51.464
judeţului 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
- "Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti - judeţul Vaslui" 3.350.474
3.350.474
C. Alte cheltuieli de investiţii
10.000
10.000
84.11. TRANSPORTURI
19.345.127 800.000 20.145.127
-Consiliul Judeţean Vaslui
19.345.127 800.000 20.145.127
A. Lucrări în continuare
0
800.000
800.000
- "Reabilitare drum judeţean DJ 243: Bârlad (DN24) - Pogana -Iana
-Vadurile -Iezer -Puieşti - Fântânele -Rădeni -Dragomireşti (DN2F),
0
800.000
800.000
km:0+00-23+400 şi km. 27+900-52+500"
B. Lucrări noi
19.285.828
0
19.285.828
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
19.285.828
0
19.285.828
(FEDR), din care:
- "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B Creţeştii de Sus 19.285.828
19.285.828
Murgeni km0+000-km 55+780"
C. Alte cheltuieli de investiţii, din care:
59.299
0
59.299
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională
59.299
59.299
(FEDR)
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
2.412.918
0
2.412.918
- Consiliul judeţean Vaslui
2.412.918
0
2.412.918
B. Lucrări noi
2.290.072
0
2.290.072
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) 2.290.072
0
2.290.072
-"Reabilitarea centrului cultural-istoric al Municipiului Bârlad"
2.290.072
2.290.072
C. Alte cheltuieli de investiţii
122.846
0
122.846
Specificaţie
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56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR)

42.846

42.846

ANEXA nr. 5a
la Hotărârea nr.64/25 iunie 2010
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fondul de rulment, pe anul 2010
Rectificarea a II-a
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor
cheltuieli de investiţii
TOTAL CHELTUIELI, din care:
51.11 AUTORITĂŢI PUBLICE
- Consiliul judeţean Vaslui
- calculator
- laptop
- centrală telefonică
68.11 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
- SF şi proiect tehnic, avize, taxe, asistenţă
tehnică,comisioane la Extindere şi refuncţionalizare
servicii la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti
- teren
- program antivirus
70.11 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE
PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
- avize, taxe , asistenţă tehnică, şi comisioane la
"Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreştijudetul Vaslui"
84.11. TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
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"
-dirigenţie şantier, publicitate şi promovare,
consultanţă în management de proiect
87.11 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judeţean Vaslui
- SF centrul balnear Ghermăneşti
- SF la "Complex muzeal - Satul Moldovenesc"
56.01 Programe din Fondul European de
Dezvoltare Regională (FEDR),din care:
-"Reabilitarea centrului cultural-istoric al Mun. Bârlad"
- dirigenţie de şantier, publicitate

UM
X
X
X
buc
buc
buc
X
X

UM=lei
Preţ Valoare Influenţe Valoare
Cantitate
unitar aprobată
+,rectificată
X
X
362.145
0
362.145
X
X
122.000
0
122.000
X
X
122.000
0
122.000
20
2.955 59.100
59.100
5
3.580 17.900
17.900
1
45.000 45.000
45.000
X
X
48.000
0
48.000
X
X
48.000
0
48.000

lei

x

x

42.000

42.000

ha
buc

1
1

5.000
1.000

5.000
1.000

5.000
1.000

X

X

X

10.000

0

10.000

X

X

X

10.000

0

10.000

lei

x

x

10.000

X
X

X
X

X
X

59.299
59.299

0
0

59.299
59.299

lei

x

x

59.299

0

59.299

lei

x

x

59.299

0

59.299

lei

x

x

59.299

X
X
lei
lei

X
X
x
x

X
X
x
x

122.846
122.846
40.000
40.000

0
0

122.846
122.846
40.000
40.000

lei

x

x

42.846

0

42.846

lei
lei

x
x

x
x

42.846
42.846

0

42.846
42.846

10.000

59.299

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a II-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază
în afara bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare şi nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată,
cu modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, dezbaterii dumneavoastră proiectul de hotărâre
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privind rectificarea veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al judeţului
Vaslui pe anul 2010.
Având în vedere faptul că pentru „Reabilitare drum judeţean DJ 243: Bârlad (DN24) – Pogana
– Iana – Vadurile – Iezer – Puieşti – Fântânele – Rădeni – Dragomireşti (DN2F), km: 0+00-23+400
şi km: 27+900-52+500” inclus în programul privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau
asfaltarea drumurilor de interes local clasate aprobat prin HG nr. 577/1997, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului nu a alocat
fonduri pentru anul 2010 şi au fost executate lucrări pe acest drum judeţean încă din anul 2009, în
sumă de aproximativ 1.500.000 lei, în proiectul de hotărâre am propus alocarea, din fondul de
rulment, a sumei de 800.000 lei pentru decontarea parţială a lucrărilor executate.
La această dată, această sursă este singura care poate fi direcţionată pentru un obiectiv de
investiţie ce este în curs de execuţie.
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul privind rectificarea veniturilor si cheltuielilor ce se evidenţiază în afara
bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, în forma în care vă este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.65/2010
privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind
preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă
şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui
având în vedere adresa nr. 343/26.05.2010 a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti,
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.3599/27.05.2010, prin care solicită modificarea
punctului 1, coloana „Caracteristici tehnice ale imobilului” din anexa la Hotărârea Consiliului judeţean
Vaslui nr.173/2007;
în temeiul dispoziţiilor art. 97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Articol unic. - Se modifică anexa la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind
preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi
financiară a Consiliului judeţean Vaslui, după cum urmează:
Punctul 1, coloana 4 „Caracteristici tehnice ale imobilului” va avea următorul cuprins:
„Suprafaţa teren – 41.140, 93 m.p.”
Vaslui, 25 iunie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului judeţeanVaslui
nr.173/2007 privind preluarea Centrului de Asistenţă Medico - Socială Codăeşti în responsabilitatea
administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui
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Doamnelor şi domnilor consilieri,
În anul 2003, Consiliul Local al comunei Codăeşti a înfiinţat prin Hotărârea nr.16/2003, Centrul
de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului
nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările
şi completările ulterioare, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea
Normelor privind organizarea şi funcţionarea unităţilor de asistenţă medico-socială.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 şi a Protocolului nr.
505/4018/108/16.05.2008, imobilul format din teren şi clădiri, aflat în administrarea Centrului de
asistenţă medico-socială Codăeşti, a fost transmis din proprietatea publică a comunei Codăeşti în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială
Codăeşti, având o suprafaţă de teren de 32.952,54 mp.
Centrul de asistenţă medico-socială Codăeşti, cu ocazia întocmirii raportului de evaluare şi în urma
măsurătorilor topo efectuate în teren a constatat că suprafaţa de teren aferentă imobilului este de
41.140,93 mp.
Datorită unor înregistrări eronate a imobilului Centrul de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în
evidenţele contabile, Consiliul local al comunei Codăeşti a emis documente în care nu figura suprafaţa
reală de teren.
Prin adresa nr.343/26.05.2010, Centrul de asistenţă medico-socială Codăesti solicită corectarea
erorii constatate în urma măsurătorilor efectuate în teren.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei
la Hotărârea Consiliului judeţeanVaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de Asistenţă Medico Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui, pe
care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.66/2010
privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi
terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului
Judeţean Vaslui
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui;
având în vedere dispoziţiile art.14 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97, alin. (1) şi art. 123, din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art. 1. (1) - Se aprobă închirierea pe o perioadă de 1- 5 ani de zile, a unor spaţii cu destinaţia
de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului
Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, identificate potrivit anexei nr.1.
(2) – Pentru spaţiile închiriate care necesită lucrări de reabilitare necesare destinaţiei
pentru care au fost adjudecate nu se datorează chirie pe perioada executării lucrărilor, cuprinsă între 16 luni de zile.
Art.2. - Spaţiile prevăzute la art.1, se închiriază, prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Art.3. (1) - Tariful de pornire pentru închiriere este cel prevăzut în anexa nr.2.
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(2) - Tariful pentru suprafeţele comune şi alte suprafeţe auxiliare este de 40% din tariful
adjudecat pentru suprafeţele locuibile.
Art.4. - Se aprobă Caietele de sarcini – cadru pentru organizarea licitaţiei în vederea închirierii
spaţiilor prevăzute la art.1 conform anexelor nr.3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 şi 15.
Art.5. - Se aprobă Contractul cadru de închiriere prevăzut în anexa nr.16.
Art.6. - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui ca în numele şi interesul
autorităţii deliberative să semneze contractul de închiriere prevăzut la art.5.
Art. 7. - Suma încasată din închirierea spaţiilor prevăzute la art. 1 se face venit la bugetul local
al judeţului Vaslui.
Art.8. - Anexele nr.1 - 16 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.9. - Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.84/2009 privind aprobarea închirierii unor
spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, se abrogă.
Vaslui, 25 iunie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.66/2010
DATE DE IDENTIFICARE
a spaţiilor cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent, aflate în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în vederea închirierii prin
licitaţie publică
Nr. Categoria suprafeţelor
Persoana juridică
Ctr.
care deţine spaţiile
Groapă auto
Judeţul Vaslui
Depozit carburanţi (Beci) Consiliul judeţean Vaslui
1 Teren

2

3

4
5
6
7
8
9
10

Atelier
Beci pesticide -depozit
Spălătorie
Magazie lemne
Bazin denocivizare
Teren
Birou
Teren
Depozit 2 pesticide
Teren aferent
Atelier mecanic -depozit
Teren aferent
Birou
Teren aferent
Depozit pesticide
Teren aferent
Depozit pesticide 3
Teren aferent
Depozit pesticide 1
Teren aferent
Depozit pesticide

idem

idem

idem

idem

Locul unde se
Caracteristici
află spaţiile
tehnici
Suburbia Moara Grecilor
Suprafaţă 62,42 mp
Şoseaua Naţională
16,41 mp
Iaşi-Vaslui
96,77 mp
Municipiul Vaslui
Judeţul Vaslui
Suprafaţă 32,98 mp
158,94 mp
idem
19,45 mp
33,60 mp
30
mp
664,55 mp
Strada 1 Decembrie, nr.91 Suprafaţă - 76,98 mp
Municipiul Bîrlad
361 mp
idem

idem

Strada Huşi –Albiţa
Municipiul Huşi
idem

idem

idem

idem

idem

idem

idem

Suprafaţă - 142,04 mp
1350 mp
Suprafaţă
45,92 mp
20
mp
Suprafaţă
-27,56 mp
-19 mp
Suprafaţă
157,28 mp
70
mp
Suprafaţă
198,11 mp
450,45 mp
Suprafaţă
183,95 mp
62 mp
Suprafaţă
133,37 mp

46

Beci pesticide
Teren aferent
11 Depozit pesticide
Beci pesticide
Teren aferent
Depozit pesticide
12 Teren aferent
Birouri
13

idem

idem
idem

162,70 mp
649,13 mp
idem
235,67 mp
16,87 mp
643,53 mp
Strada Decebal nr.35 Suprafaţă utilă 171,68 mp
Oraş Negreşti
Suprafaţă
-1488 mp
Strada Castanilor nr 8
-1x29,20mp
Vaslui
-1x27,91mp
-1x30,38mp
-1x41,73mp
-1x30,91mp
-1x17,64mp
-1x17,56mp
-1x18,07mp
idem
-1x16,96mp
-1x124,98mp
1x38,01mp
1x25,58mp
1x34,57mp
1x24,31mp
1x19,13mp
idem
1x3,88mp
1x24mp
1x76,54mp
1x57mp
1x5,5mp

Birouri

idem

Holuri

idem

Casa scării

idem

idem

1x28,08mp

Băi

idem

idem

1x26,65mp
1x17,55mp
2x8,35mp

Balcon

idem

idem

1x11,6mp

Teren

idem

idem

Suprafaţă-10353,02mp

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.66/2010
Tarifele de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniul public al judeţului Vaslui şi în administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui
lei/mp/luna
Vaslui
Bârlad
Huşi
Negreşti Puieşti
Zona 3
Nr. crt. Destinaţia spaţiului Zona 1 Zona 2 (Str. Zona 3
Zona 3
Zona 3
Rural
(Puieşti
(centrală) Castanilor) (Periferică)
(Periferică) (Periferică) (canton)
Deal)
1
spaţiu
6,48
4,68
2,88
2,88
1,80
1,08
Birouri
2
teren
0,20
0,13
0,09
0,09
0,07
0,04
0,24
3
Spaţii spaţiu
locuit teren
4
0,06
5
7,20
5,40
3,60
3,60
2,52
1,80
Spaţii spaţiu
comerciale teren
6
0,20
0,13
0,09
0,09
0,07
0,04
7
spaţiu
5,40
5,04
3,24
3,24
2,16
1,44
Depozite
8
teren
0,20
0,13
0,09
0,09
0,07
0,04

47

Anexa nr.3
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în mun. Vaslui, Suburbia Moara Grecilor, Şoseaua – Naţională Vaslui – Iaşi nr.1”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt
amplasate pe terenul ce a aparţinut fostei Direcţii judeţeane de protecţie a plantelor Vaslui prezentate
în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2
3
4

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Groapă auto
Depozit carburanţi
WC
Teren

62,42 mp
16,41mp
2,25 mp
94,52mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este, de 3,24 lei/mp pentru depozite şi de 0,09 lei/mp pentru terenul
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioadă de ___ ani de zile cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să folosească bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durată a contractului.
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6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de_____orele,_____
Deschiderea plicurilor se va face la data de_____orele___
Până la data de_____ orele ___se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.4
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în mun. Vaslui, Suburbia Moara Grecilor, Şoseaua – Naţională Vaslui – Iaşi nr.1”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt
amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţeane de protecţia plantelor Vaslui prezentate în
următorul tabel:
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Teren aferent
Atelier
Beci pesticide -depozit
Spălătorie
Magazie lemne
Bazin denocivizare

664,55 mp
32,98 mp
158,94mp
19,45 mp
33,60 mp
30 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este, de 3,24lei/mp pentru depozite şi de 0,09lei/mp pentru terenul
aferent.
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Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioadă de____ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să folosească bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
9. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de _____orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de _____orele ___
Până la data de _____orele ____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.5
50

la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de birouri şi a terenului
aferent situate în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.91”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de birouri şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţeană de
protecţia plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Birou
Teren

76,98 mp
361mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,88 lei pe mp./lună pentru suprafeţele cu destinaţia de birouri
şi de 0,09 lei/mp pentru teren aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ____ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
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- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ____ orele____
Deschiderea plicurilor se va face la data de _____orele ____
Până la data de ____ora _____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.6
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI-CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.91”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe teritoriul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţia plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Depozit 2 pesticide
Teren aferent

142,04 mp
1350 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 3,24 lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,09 lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţelea djudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ____ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
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- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durata a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ___orele ___
Deschiderea plicurilor se va face la data de _____orele____
Până la data de _____orele ____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr. 7
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Bârlad, Str. 1 Decembrie nr.91”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
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Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţia a plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Atelier mecanic -depozit
Teren aferent

45,92 mp
20 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 3,24lei/mp./lună pt. depozite şi de 0,09 lei/mp pt. teren aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunz. dest. în vederea căreia au fost închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de___ orele __
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Deschiderea plicurilor se va face la data de___ orele____.
Până la data de _____orele ____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.8
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de birouri şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de birouri şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei de protecţia
plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1.
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Birou
Teren aferent

27,56 mp
19 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de1,80/mp/lună pentru suprafeţele cu destinaţia de birouri şi de
0,09 lei/mp pentru teren aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de __ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
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- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată a contractului
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ____orele ___
Deschiderea plicurilor se va face la data de___ orele ___
Până la data de____ orele___ se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.9
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţia plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice
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1
2

Depozit pesticide
Teren aferent

157,28 mp
70 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,16lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,07 lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de _____orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de ____orele ___
Până la data de ____orele____ se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
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Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.10
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei de protecţia
plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Depozit pesticide 3
Teren aferent

198,11 mp
450,45 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,16 lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,07lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată a contractului.
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6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de___ orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de ____orele ___
Până la data de____ orele ___se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr. 11
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţia plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

depozit pesticide 1
Teren aferent

183,95 mp
62 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,16lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,07 lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
acordul părţilor.
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Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată acontractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de___ orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de ____orele_____
Până la data de ____orele____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.12
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI-CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
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Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţie a plantelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2
3

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Depozit pesticide
Beci pesticide
Teren aferent

133,37 mp
162,70 mp
649,13 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,16 lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,07 lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului, prin
acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
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Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ___orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de ___orele ___
Până la data de____ orele ____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr. 13
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI-CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii “Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în municipiul Huşi, Str. Huşi – Albiţa nr.12”
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei de protecţie a
planrelor Vaslui prezentate în următorul tabel:
Nr.
crt
1
2
3

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Depozit pesticide
Beci pesticide
Teren aferent

235,67mp
16,87 mp
643,53mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 2,16 lei/mp./lună pentru depozite şi de 0,07 lei/mp pentru teren
aferent.
Tariful pentru suprafeţele auxiliare este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
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- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii
pe întreaga durată acontractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ___orele ____
Deschiderea plicurilor se va face la data de___ orele1____
Până la data de___ orele ___se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.14
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de depozite şi a terenului
aferent situate în oraşul Negreşti, Str. Decebal nr.35”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de depozite şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
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Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate pe terenul ce a aparţinut Direcţiei judeţene de
protecţia plantelor Vaslui prezentate în tabelul de mai jos:
Nr.
crt
1
2

Categoria spaţiilor

Caracteristici tehnice

Magazie pesticide (depozit)
Teren aferent

171,68 mp
1488 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică.
Tariful de pornire al licitaţiei este de 1,44 lei/mp pentru suprafeţele cu destinaţia de depozite şi de
0,04lei/mp pentru teren aferent.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în cond. şi în termenele stabilite prin contractul de închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Se obligă să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii peîntreaga
durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunz. dest. în vederea căreia au fost închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de ___orele ___
Deschiderea plicurilor se va face la data de ___orele____
Până la data de____ orele ____se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
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La licitaţie se pot înscrie persoane fizice sau juridice.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr.15
la Hotărârea nr.66/2010
CAIETUL DE SARCINI -CADRU
1. DATE GENERALE
Titlul contractului de servicii „Închirierea unor spaţii cu destinaţia de birouri şi a terenului
aferent situate în municipiul Vaslui, Strada Castanilor nr.8”.
Autoritatea contractantă: Judeţul Vaslui
Cod fiscal :3394171
Adresa : Consiliul jud. Vaslui, Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Cod poştal: 730168, judeţul Vaslui
Nr. telefon :0235/361095
Nr. fax :0235/361091
2. TITLUL ŞI SCOPUL PROCEDURII DE ÎNCHIRIERE
Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui închiriază spaţii cu destinaţia de birouri şi terenul
aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui.
Bunurile ce urmează a fi închiriate sunt prezentate în următorul tabel:
Nr.crt
1

Categoria spaţiilor
Birouri

- holuri

- casa scării
- băi

2

- balcon
Teren aferent

Caracteristici tehnice
-1x29,20mp
-1x27,91mp
-1x30,38mp
-1x41,73mp
-1x30,91mp
-1x17,64mp
-1x17,56mp
-1x18,07mp
-1x16,96mp
-1x124,98mp
-1x38,01 mp
- 1x25,58mp
- 1x34,57mp
- 1x24,31mp
- 1x19,13 mp
1x3,88mp
1x24mp
1x76,54mp
1x57mp
1x5,5mp
1x28,08mp
1x26,65mp
1x17,55mp
2x8,35mp
1x11,6 mp
10353,02 mp

Procedura de închiriere stabilită este licitaţie publică .
Tariful de pornire al licitaţiei este de 4,68 lei mp./lună pentru suprafeţele cu destinaţia de birouri, şi
de 0,13 mp/lună pentru teren.
Tariful pentru suprafeţele comune este de 40% din tariful adjudecat pentru suprafeţele adjudecate.
Chiria stabilită în urma licitaţiei şi prevăzută în contractul de închiriere se va actualiza anual, ca
urmare a indexării cu indicele de inflaţie.
Închirierea se face pe o perioada de ___ ani de zile, cu posibilitatea de prelungire a contractului,
prin acordul părţilor.
Criteriul de atribuire a contractului de închiriere este tariful cel mai mare /mp./lună.
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3. DREPTURILE LOCATARULUI
- Să foloseasca bunul inchiriat conform destinatiei stabilite prin contract;
- Să exploateze bunurile închiriate ca un bun proprietar, evitând distrugerea, degradarea sau
deteriorarea acestora.
4. OBLIGAŢIILE LOCATARULUI
- Să achite locatorului chiria datorată în condiţiile şi în termenele stabilite prin contractul de
închiriere;
- Să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind folosinţa spaţiilor care vor face obiectul
contractului de închiriere;
- Să nu execute lucrări de construcţii sau alte modificări ale spaţiilor închiriate fără aprobarea
locatorului;
- Să respecte şi va fi direct răspunzător pe toată durata contractului de închiriere de aplicarea
normelor legale privind protecţia mediului, protecţia şi paza împotriva incendiilor, a normelor legale
privind protecţia muncii, precum şi alte obligaţii legale ce rezultă din activitatea pe care o desfăşoară;
- Să restituie spaţiile în starea iniţială la încetarea contractului de închiriere;
- Să respecte întocmai clauzele prevăzute în contractul de închiriere.
5. DREPTURILE LOCATORULUI
- Să primească chiria în condiţiile stabilite prin contract ;
- Să controleze executarea obligaţiilor locatarului şi respectarea condiţiilor închirierii;
- Să verifice şi să constate starea integrităţii bunurilor care fac obiectul închirierii pe întreaga
durată a contractului.
6. OBLIGAŢIILE LOCATORULUI
- Să predea bunurile închiriate, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia au fost
închiriate;
- Să asigure folosinţa bunurilor închiriate pe toată durata contractului;
- Să nu-l împiedice pe locatar să-şi realizeze drepturile legate de închiriere decât în condiţiile
reglementate de contractul de închiriere.
7. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE ÎNCHIRIERE
Ofertantul câştigător va fi notificat despre acceptarea ofertei sale în termen de 4 zile de la data
adjudecării licitaţiei.
Contractul de închiriere va fi semnat în termen de maxim 15 zile calendaristice de la data
informării ofertantului câştigător despre acceptarea ofertei sale.
8. CONDIŢII DE PARTICIPARE
Pot depune oferte persoane juridice cu capital public care au ca obiect de activitate executări de
lucrări drumuri şi poduri.
Ofertele se depun în plic închis la registratura Consiliului judeţean Vaslui , etaj IV, camera 418,
până la data de___ orele___
Deschiderea plicurilor se va face la data de ___orele___
Până la data de ____orele ___se vor depune:
-cererea de înscriere la licitaţie;
-oferta de participare la licitaţie;
-copie după certificatul de înregistrare fiscală pentru persoanele juridice;
-copie după actul de identitate pentru persoanele fizice;
- dovada achitării caietului de sarcini.
Valoarea caietului de sarcini este de 15 lei şi se achită la casieria institutiei.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Anexa nr. 16
la Hotărârea nr.66/2010
CONTRACT DE ÎNCHIRIERE - CADRU
CAP. I
Părţile contractante
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a) Judeţul Vaslui prin Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel
Mare, nr.79, reprezentat prin Vasile Mihalachi – preşedinte, în calitate de locator
şi
b) ..........................................................., cu sediul în localitatea .......................,
judeţul/sectorul ......................, str. ...................... nr. ........., înregistrată la Oficiul Naţional al
Registrului Comerţului sub nr. ....................... din ......................., cont nr. .............., deschis
la ................................, cod fiscal ......................., reprezentată prin ....................., având funcţia
de ........................., în calitate de locatar,
au convenit încheierea prezentului contract de închiriere, cu respectarea următoarelor clauze:
CAP. II
Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul contractului îl constituie închirierea unor spaţii de către Consiliul judeţean Vaslui către
_______________, cu destinaţia de birouri(___mp) şi cu destinaţia de spaţii comerciale, depozite, şi
terenul aferent.
ART. 2
Bunurile închiriate vor fi folosite de locator numai potrivit specificului şi destinaţiei acestora şi numai
pentru îndeplinirea obiectului de activitate.
CAP. III
Durata contractului
ART. 3 (1) Durata închirierii este de ………..ani, începând de la data de……………..
(2) Contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din
durata iniţială.
CAP. IV
Preţul contractului şi modalităţile de plată
ART. 4
Chiria lunară pentru spaţiile închiriate este __lei/mp/lună pentru suprafeţele cu destinaţia de birouri
de__lei/mp pentru spaţiile comerciale, de__lei/mp/lună pentru depozite şi de __lei/mp/lună pentru
terenul aferent. Chiria se va actualiza anual, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie şi se
stabileşte prin acte adiţionale.
ART. 5
Chiria datorată de locatar către locator în termen de 5 zile de la recepţionarea facturii.Contravaloarea
chiriei se va achita în contul ____al Consiliului judeţean Vaslui, deschis la Trezoreria Vaslui.
CAP. V
Obligaţiile părţilor
Obligaţiile locatorului
ART. 6
Locatorul se obligă:
a) să predea bunul închiriat, în starea corespunzătoare destinaţiei în vederea căreia a fost închiriat;
b) să garanteze pentru liniştita şi utila folosinţă a bunurilor închiriate, fiind răspunzător faţă de locatar
pentru evicţiune şi pentru viciile ascunse ale lucrului care îi împiedică întrebuinţarea.
ART. 7
Locatorul poate să controleze periodic bunul imobil închiriat pentru a verifica dacă acesta este folosit
conform scopului pentru care a fost încheiat contractul de închiriere.
Acest control se exercită fără a stânjeni folosinţa bunului imobil de către locatar.
Obligaţiile locatarului
ART. 8
Locatarul se obligă:
a) să întrebuinţeze, pe toată durata închirierii, bunul, spaţiul ca un bun proprietar, cu bună-credinţă şi
potrivit dest. care rezultă din contract, purtând răspunderea pt. toate pagubele produse din culpa sa;
b) să nu subînchirieze sau să cesioneze drepturile privind drepturile privind folosinţa spaţiilor ce fac
obiectul contractului de închiriere ;
c) să suporte, pe toată durata contractului, cheltuielile referitoare la utilităţile consumate pentru
folosinţa bunului închiriat;
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d) să execute la timp şi în bune condiţii lucrările de întreţinere şi reparaţii normale ce îi incumbă, în
vederea menţinerii bunului închiriat în starea în care l-a primit în momentul încheierii contractului;
e) să plătească chiria lunară la termenul stipulat în contract;
f) să nu tulbure desfăşurarea celorlalte activităţi desfăşurate în cadrul imobilului;
g) să răspundă pt. distrugerea totală sau parţială a bunului imobil închiriat, care s-ar datora culpei sale;
h) să permită locatorului să controleze modul în care este utilizat bunul imobil închiriat şi starea
acestuia, la termenul stabilit în contract;
i) să nu aducă modificări bunului închiriat decât cu acordul prealabil, în scris, al locatorului şi cu
respectarea legislaţiei în vigoare, respectiv obţinerea autorizaţiei de construcţie;
j) să restituie bunul la expirarea/încetarea contractului în starea în care l-a primit, conform procesuluiverbal de predare-primire, luându-se în considerare gradul normal de uzură;
k) să răspundă integral pentru deteriorările aduse spaţiului de către persoanele aduse de acesta în
spaţiu, precum prepuşii, vizitatorii etc.;
l) să execute la timp şi în condiţii optime reparaţiile locative, de întreţinere a imobilului închiriat,
inclusiv ale instalaţiilor accesorii acestuia care permit furnizarea utilităţilor.
CAP. VI
Răspunderea contractuală, penalităţi şi daune-interese
ART. 9
Pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor prevăzute în prezentul
contract, părţile răspund potrivit prevederilor legii.
ART. 10
Neplata la termen a chiriei atrage o penalizare de 0,3% asupra sumei datorate, pentru fiecare zi de
întârziere, începând cu prima zi care urmează aceleia în care suma a devenit exigibilă.
ART. 11
Partea în culpă se obligă să plătească despăgubiri proporţionale cu paguba suferită de cealaltă parte
pentru nerespectarea parţială sau totală ori pentru îndeplinirea defectuoasă a clauzelor contractuale.
CAP. VII
Rezilierea contractului
ART. 12
Neexecutarea/Executarea necorespunzătoare a obligaţiilor asumate de către una dintre părţi dă dreptul
părţii lezate să ceară rezilierea contractului şi să pretindă daune-interese, fără notificare prealabilă şi
fără a mai fi nevoie de intervenţia unei instanţe de judecată.
ART. 13
În cazul în care s-a depăşit termenul de plată a chiriei şi a contravalorii utilităţilor cu 90 de zile de la
data scadenţei sau în cazul nerespectării unei clauze asumate de locatar, prezentul contract se
consideră desfiinţat de către locator, fără punere în întârziere, fără alte formalităţi şi fără intervenţia
vreunei instanţe de judecată, conform prezentului pact comisoriu de gradul IV.
CAP. VIII
Încetarea contractului
ART. 14
Locaţiunea încetează prin:
a) acordul de voinţă al părţilor;
b) expirarea termenului;
c) pieirea bunului;
d) rezilierea pentru neexecutarea obligaţiilor;
e) din orice alte cauze prevăzute de lege.
ART. 15
La expirarea termenului pentru care a fost încheiat, contractul încetează de drept, tacita relocaţiune nu
operează, putând fi prelungit numai prin acordul părţilor.
CAP. IX
Litigii
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ART. 16
Orice litigiu izvorât din încheierea, executarea, modificarea, încetarea şi interpretarea clauzelor
prezentului contract se va soluţiona pe cale amiabilă, iar dacă acest lucru nu este posibil, va fi supus
spre soluţionare instanţelor române de drept comun.
CAP. X
Dispoziţii finale
ART. 17
Orice modificare a prezentului contract se poate face numai prin act adiţional semnat şi ştampilat de
ambele părţi.
ART. 18
Prezentul contract s-a încheiat astăzi ........, la ......., în (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
Locator,

Locatar,

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii
comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri
În proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află o
serie de bunuri imobile compuse din construcţii, spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale,
depozite şi terenul aferent ce urmează a fi închiriate.
În prezent aceste bunuri, nu sunt utilizate necesitând fonduri pentru asigurarea pazei şi siguranţei,
având şi un statut aparte faţă de alte construcţii, singura formă de a deveni profitabile rămâne
închirierea şi exploatarea în continuare pentru activităţi care au legătură cu specificul activităţilor
pentru care au fost construite.
Starea bunurilor este în prezent corespunzătoare, dar neutilizarea şi în context, nealocarea de
fonduri pentru întreţinere/reparare are ca urmare deteriorarea lor continuă.
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.84/26.06.2009 s-a aprobat închirierea, în condiţiile
legii a unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în
proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui. Au fost
organizate un număr de 6 licitaţii fără a se înregistra oferte.
Au fost îndeplinite condiţiile în vederea desfăşurării procedurii licitaţiei, prin întocmirea
documentaţiei de atribuire, s-a respectat procedura de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor
fiind publicate în presa locală.
Preţul iniţial de pornire al licitaţiei a fost situat între 3 şi 20 lei pentru spaţii şi 0,1 – 0,55 lei pentru
teren, iar prin Hotărârile Consiliului judeţean Vaslui nr. 116/10 septembrie 2009 şi nr.144/30
octombrie 2009, tariful de pornire al licitaţiei s-a diminuat cu 20%, respectiv cu 40%.
Prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii dumneavoastră, tariful de pornire pentru închiriere
prevăzut în anexa nr.2 se propune a se stabili pe categorii de localităţi, iar în cadrul acestora pe zone
potrivit hotărârilor consiliilor locale.
În contextul recesiunii economice, pentru atragerea potenţililor chiriaşi, tariful propus se situează
între 1,08 şi 6,48 lei pentru spaţii şi 0,04 – 0,20 lei pentru teren.
În contractul de închiriere sunt prevăzute clauzele şi condiţiile din caietul de sarcini, precum şi alte
clauze şi condiţii menite să asigure respectarea actelor normative aplicabile în domeniu.
Consider că închirierea bunurilor prevăzute în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre, va elimina
cheltuielile nerentabile pentru funcţionare, întreţinere şi pază şi va permite, în subsidiar, obţinerea unor
venituri la bugetul local al judeţului Vaslui.
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al
acesteia, precum şi ale Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi
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completările ulterioare, consiliile judeţene au dreptul de a închiria bunuri proprietate publică/privată
prin licitaţie publică, în condiţiile legii.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii
unor spaţii cu destinaţia de birouri, spaţii comerciale, depozite şi terenul aferent aflate în proprietatea
publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi
în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.67/2010
privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, str. V.
Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan,
nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
având în vedere adresa nr.1051/10.06.2010 a Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, prin care
solicită transmiterea în administrare a unei locuinţe de serviciu situată în municipiul Bîrlad, str.V.
Pârvan, nr.4, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui, în vederea închirierii acestora salariaţilor
proprii;
având în vedere dispoziţiile art.12, alin.(1) şi (2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, lit.d)
coroborat cu art.91, lit.b) din Legea locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare şi
ale art.29, alin.(1) şi (2) din Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii
locuinţei nr.114/2006 aprobate prin Hotărârea de Guvern nr.1275/2000, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.c), alin.(4), 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,
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul
Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, proprietatea privată a judeţului Vaslui, identificată potrivit anexei care face
parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea
Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, în vederea închirierii acesteia salariaţilor proprii, contractul de
închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.
Art.2. – (1) Condiţiile de administrare şi de închiriere a locuinţei de serviciu prevăzute la art.1
se stabilesc de conducerea instituţiei publice căreia i s-a dat în administrare, cu respectarea
prevederilor legale.
(2) Printre condiţiile care se vor avea în vedere la închirierea loc. de serviciu pot fi :
a) vechimea în muncă în cadrul instituţiei;
b) condiţiile de locuit ale salariatului (să nu posede locuinţă proprietate
personală, etc.);
c) nr. copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu salariatul;
d) starea sănătăţii salariatului sau a unor membri ai familiei;
e) venitul mediu net lunar pe membru de familie.
Art.3. – Calcularea chiriei şi tariful lunar al chiriei (lei/m2) practicat sunt prevăzute de art.2641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.241/2001,
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr.310/2007.
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Art.4. – Predarea – preluarea locuinţei de serviciu transmise conform art.1 se face pe bază de
protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vig. a prezentei hot.
Vaslui, 25 iunie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.67/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a locuinţei de serviciu, proprietatea privată a judeţului Vaslui, care se transmite din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, în vederea închirierii
acesteia salariaţilor proprii
Nr.
crt.
0

Locul unde este situată
locuinţa de serviciu
1

Persoana juridică de
la care se transmite
2

Persoana juridică la
care se transmite
3

1.

Municipiul Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4

Consiliul judeţean
Vaslui

Teatrul „Victor Ion
Popa” Bîrlad

Caracteristicile tehnice
4
- apartament nr.10 – etaj 1
- suprafaţa utilă – 52,69 m.p.
- 2 camere
- bucătărie
- baie
- 2 holuri
- balcon

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din
municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad
Consiliul judeţean Vaslui mai deţine în administrare în imobilul situat în municipiul Bîrlad,
str. Vasile Pârvan, nr.4, un număr de 12 locuinţe de serviciu, aflate în proprietatea privată a judeţului
Vaslui, care potrivit Legii locuinţei nr.114/1996, cu modificările şi completările ulterioare, pot fi
închiriate propriilor funcţionari publici şi altor angajaţi, în condiţiile actului administrativ de numire
sau a contractului de muncă, potrivit prevederilor legale.
Prin Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.172/18.12.2009 au fost transmise în
administrarea Teatrului Victor Ion Popa Bîrlad, un număr de 4 locuinţe de serviciu (4 garsoniere).
Teatrul Victor Ion Popa prin adresa nr.1051/10.06.2010 a solicitat darea în adm. a unei locuinţe
de serviciu, motivaţia instituţiei având la bază îmbunătăţirea condiţiilor de locuit a angajaţilor.
Întrucât contractul de închiriere este, potrivit legii, accesoriu la contractul individual de
muncă, iar acesta din urmă este încheiat cu conducătorul instituţiei publice menţionate rezultă pe cale
de consecinţă că şi contractul de închiriere se va încheia tot de către acesta. Pentru a se angaja în acest
sens, locuinţa respectivă trebuie să facă parte din patrimoniul instituţiei publice respective. În acest
sens vă propun ca locuinţa de serviciu ce urmează a fi închiriată salariaţilor proprii să fie dată în
administrarea instituţiei publice menţionate, cu obligaţia, aşa cum se prevede şi în proiectul de
hotărâre, conducătorul acesteia de a stabili condiţiile de administrare şi de închiriere. Modul de calcul
al chiriei şi tariful lunar al chiriei (lei/m2) sunt prevăzute de actele normative în materie care au fost
inserate în proiectul de hotărâre.
De asemenea, sunt prevăzute condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească salariatul pentru a i
se închiria o locuinţă de serviciu care nu sunt limitative, la acestea putându-se adăuga şi alte condiţii,
în funcţie de situaţiile specifice existente la nivelul instituţiei publice.
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Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
transmiterea unei locuinţe de serviciu situată în imobilul din municipiul Bîrlad, str.V.Pârvan, nr.4,
aflată în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui în
administrarea Teatrului „Victor Ion Popa”, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.68/2010
privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în
administrarea Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad, din domeniul public al judeţului în domeniul
privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia
având în vedere solicitarea Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad, înregistrată sub numărul
4001/23.04.2010 cu privire la aprobarea demolării unei construcţii, din loc. Bîrlad, judeţul Vaslui;
având în vedere prevederile art.10 alin.(1) şi alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile art.2 din Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea
procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc
domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr.246/2001;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin. (1) şi ale art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului a
unei construcţii aflate în administrarea Teatrului “Victor Ion Popa” Bîrlad, identificate potrivit anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Trecerea în domeniul privat al judeţului a construcţiei prevăzute la art.1 se face în
vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia, în condiţiile legii.
Art.3. - După scoaterea din funcţiune şi casarea construcţiei menţionate la art.1 Teatrul
“Victor Ion Popa” îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ - valorică.
Vaslui, 25 iunie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXĂ
la Hotărârea nr.68/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a construcţiei proprietate publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Teatrului „Victor Ion Popa”
Bîrlad care trece din domeniul public în domeniul privat al judeţului, în vederea scoaterii din
funcţiune şi casarea acesteia
Nr. Adresa construcţiei Persoana juridică în a cărei
Crt.
administrare se află construcţia
1.
Municipiul Bîrlad, Teatrul „Victor Ion Popa” Bîrlad
Str. Republicii
nr.268

Caracteristici tehnice ale construcţiei care trece
în domeniul privat al judeţului
1. Magazie tablă(recuzită şi decoruri teatru) –
suprafaţă construită – 380,72 mp
-Vecinătăţi:
-N - Liceul Al. I. Cuza
-S - Parcul V.I Popa
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-E - str. Vasile Pârvan
-V - Parcul V.I Popa
2. Nr. inv. - 156
3. Valoare inventar – 200 lei

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea
Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în
vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia
Doamnelor şi domnilor consilieri,
După cum cunoaşteţi, la data de 23.06.2009 s-a semnat contractul de finanţare nerambursabilă
prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5, Domeniul major de intervenţie 5.1,
pentru proiectul Reabilitarea Centrului Cultural – Istoric al municipiului Bârlad. Durata de
implementare a proiectului este de 22 de luni.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă valorificarea durabilă a moştenirii culturale cu
potenţial turistic, din Regiunea de Nord-Est, în vederea creşterii contribuţiei sectorului turistic la
economia regiunii.
Prin proiect vor fi executate lucrări de reabilitare şi consolidare a clădirii Teatrului Victor Ion
Popa, va fi reamenajat parcul Centrului cultural istoric, din punct de vedere peisagistic, vor fi
achiziţionate echipamente şi dotări specifice obiectivelor de patrimoniu ale Centrului.
În vederea realizării lucrărilor de execuţie, în conformitate cu proiectul tehnic aprobat prin
contractul de finanţare este necesară casarea şi scoaterea din funcţiune a magaziei de tablă, aflată în
administrarea Teatrului Victor Ion Popa Bîrlad.
Având în vedere că Beneficiarul finanţării nerambursabile este jud. Vaslui, lucrările
premergătoare necesare bunei implementări a proiectului tb. realizate de către Consiliul jud. Vaslui.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind trecerea unei
construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Teatrului “Victor Ion
Popa” Bîrlad, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din
funcţiune şi casarea acesteia, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.69/2010
privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pt. protecţia copilului Vaslui
având în vedere propunerea secretarului judeţului Vaslui ;
având în vedere dispoziţiile art.4, art.5, alin.(2), lit.d) coroborate cu cele ale art.8, din
Hotărârea de Guvern nr.1437/2004 privind organizarea şi metodologia de funcţionare a comisiei
pentru protecţia copilului;
având în vedere procesul-verbal cu rezultatul votului secret;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Doamna Bălţatu Aurica se eliberează din funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.
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Art.2. – Doamna Nechita Mitriţa se numeşte în funcţia de membru al Comisiei pentru
protecţia copilului Vaslui.
Vaslui, 25 iunie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

PROPUNERE
privind eliberarea şi numirea unui membru în Comisia pentru protecţia copilului Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
După cum se cunoaşte, în conformitate cu dispoziţiile art.104 din Legea nr.272/2004
privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, la nivelul judeţului funcţionează Comisia pentru
protecţia copilului, ca organ de specialitate, fără personalitate juridică, al consiliului judeţean, cu
activitate decizională în materia protecţiei şi promovării drepturilor copilului.
Componenţa nominală a acestei comisii a fost aprobată prin Hotărârea nr.123/2004 a
Consiliului judeţean Vaslui, modificată prin Hotărârile nr.67/2006, 89, 134 si 169/2009.
Din comisie, pe lângă alţi reprezentanţi ai unor servicii deconcentrate cu atribuţii în
domeniul protecţiei copilului face parte şi reprezentantul direcţiei jud. de muncă şi protecţie socială.
Prin adresa nr.8305/24.06.2010 Agenţia judeţeană pentru prestaţii sociale ne face
cunoscut că, prin Ordinul preşedintelui Agenţiei naţionale pentru prestaţii sociale nr.43/21.01.2010,
doamna Bălţatu Aurica a fost revocată din funcţia de director coordonator şi că prin Ordinul nr.2 bis
din 15.01.2010 a fost desemnată director coordonator doamna Nechita Mitriţa.
Totodată, se desemnează doamna Nechita Mitriţa pentru a face parte din Comisia pentru
protecţia copilului, având profesia de economist.
Faţă de considerentele mai sus menţionate, propun eliberarea doamnei Bălţatu Aurica şi
numirea doamnei Nechita Mitriţa în funcţia de membru al Comisiei pentru protecţia copilului Vaslui.
SECRETAR JUDEŢ,
Gheorghe Stoica
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 28 mai 2010, în şedinţa ordinară a Consiliului judeţean Vaslui, care are loc la ora
16,00
ORA 16,00
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui, deschide lucrările
şedinţei arătând că din numărul total de 33 de consilieri judeţeni în funcţie şi preşedinte, participă la
lucrări un număr de 31 de consilieri şi preşedinte, lipsind doi consilieri: Samson Adrian şi Romila
Ioan.
Declară deschise lucrările acesteia.
Ca invitaţi iau parte:
- domnul Ţibulcă Dumitru, director economic - SC „AQUAVAS” SA Vaslui;
- domnul Ion Brişcaru, directorul Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului jud;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
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1. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la majorarea capitalului social al SC
„AQUAVAS” SA Vaslui;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul
2010;
3. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului
Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate
la nivelul judeţului, în vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în
şcoli, pentru anul şcolar 2010-2011;
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi-faza PT,
pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui”;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate
de proiect survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic;
6. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003
privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti;
7. Proiect de hotărâre privind trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului
Vaslui şi în administrarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al
judeţului în domeniul privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia;
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate
publică a judeţului Vaslui, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia
copilului Vaslui în administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
9. Proiect de hotărâre privind transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă,
proprietate publică a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui;
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru
obiectivul de investiţii „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”;
11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.9/2010 a Consiliului judeţean Vaslui
privind asocierea judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti pentru implementarea proiectului „Alimentare cu
gaze naturale a oraşului Negreşti”;
12. Proiect de hotărâre privind modificarea denumirii unui obiectiv de investiţie din anexele
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, cu modificările ulterioare;
13. Proiect de hotărâre privind actualizarea Programului de transport public judeţean de
persoane prin curse regulate, în judeţul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr.39/2008;
14. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.31/2010
privind transmiterea dreptului de administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în
perimetrul Punctului de control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului
Vaslui, din administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în
administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui;
15. Proiect de hotărâre privind desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al
Autorităţii teritoriale de ordine publică Vaslui.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai sunt alte propuneri în legătură cu proiectul ordinii de zi ?
Dacă nu sunt, supun votului proiectul ordinii de zi prezentat.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” proiectul ordinii de zi a fost aprobat.
*
Domnul Vasile Mihalachi
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Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art.46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vă propun ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru”, a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii cu excepţia proiectului de hotărâre de la punctul 15,
pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit prevederilor art.45, alin.(5)
din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
- Supune votului propunerea.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la adoptarea
proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 2,
10 şi 12, pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte
(17), precum şi a proiectelor de hotărâri de la punctele 7, 8, 9 şi 14 pentru adoptarea cărora este
necesar votul a două treimi din numărul consilierilor judeţeni în funcţie şi preşedinte (22) 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-au pus la dispoziţie procesele-verbale
încheiate în şedinţele consiliului judeţean din 30 aprilie şi 7 mai 2010, în vederea luării la cunoştinţă
a conţinutului acestora.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul proceselor-verbale
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţele amintite.
*
- Supune votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 30 aprilie 2010.
Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 30 aprilie 2010.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 7 mai 2010.
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Cine este pentru ? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
Cu 31 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului judeţean
din data de 7 mai 2010.
*
Domnul Vasile Mihalachi
I. La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
participării la majorarea capitalului social al SC „AQUAVAS” SA Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Marin Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre, în esenţă, urmăreşte majorarea contribuţiei Consiliului judeţean
Vaslui la capitalul social S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui cu suma de 143.130 lei, ca urmare a preluării
de către Asociaţia pentru dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice, a activităţii de alimentare cu
apă şi canalizare din municipiul Huşi şi oraşul Murgeni. Pentru finanţarea acestei activităţi este
necesară suma de 720.448 lei, ce va fi acoperită după cum urmează:
suma de 439.800 lei, reprezentând capital subscris anterior şi neversat de
Consiliul local Huşi (în valoare de 366.500 lei), şi Consiliul local Negreşti (în sumă de 73.300 lei);
suma de 280.648 lei, ce urmează a fi acoperită prin majorarea capitalului
social cu contribuţia acţionarilor.
Pentru că unele consilii locale au resurse financiare reduse este necesară o nouă majorare
de capital al S.C. AQUAVAS S.A. Vaslui. Astfel, Consiliul judeţean Vaslui va trebui să contribuie cu
suma de 143.130 lei de la bugetul local al judeţului. Capitalul social mărindu-se, se va reveni la
structura iniţială a acţionariatului, şi anume:
Consiliul judeţean Vaslui
51%
Consiliul local al municipiului Vaslui
17%
Consiliul local al municipiului Bârlad
17%
Consiliul local al municipiului Huşi
12,5%
Consiliul local al municipiului Negreşti
2,5%
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă nu sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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*
Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1. Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Marin Nistor pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Rectificarea a II-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, prevede creşterea
veniturilor cu suma de 7.700 lei. Această creştere se datorează faptului că, în conformitate cu
prevederile din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.24/2010 privind implementarea programului de
încurajare a consumului de fructe în şcoli, avem obligaţia de a repartiza pe unităţi administrativteritoriale fonduri bugetare pentru derularea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli.
Potrivit aceleiaşi ordonanţe, începând cu acest an, se acordă gratuit elevilor din clasele I-VIII care
frecventează învăţământul de stat şi privat, pentru o perioadă de maxim 100 de zile de şcolarizare,
mere în limita valorii zilnice de 0,3 lei/elev. Cu această sumă, provenită din sumele defalcate din
TVA, se va asigura câte un măr pe zi, timp de 63 de zile pentru cei 383 elevi ai Centrului şcolar pentru
educaţie incluzivă „C. Pufan” din Vaslui, Centrului şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” din Vaslui,
şi Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti, în semestrul I al anului şcolar 2010-2011.
În acest mod, proiectul de hotărâre propune la venituri suplimentarea fondurilor cu suma
de 7.700 lei, diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la
nivelul judeţului cu 857.000 lei, suplimentarea taxelor şi tarifelor pentru eliberarea de licenţe şi
autorizaţii de funcţionare cu suma de 800.000 lei şi suplimentarea altor venituri din prestări servicii şi
alte activităţi cu suma de 64.700 lei.
În ce priveşte partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui, aceasta este
detaliată pe capitole, subcapitole şi articole, în anexa nr.3 la proiectul de hotărâre, iar defalcarea
cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este prezentată în anexa nr.4.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrebări? Dacă nu sunt, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-11) şi anexe (1-8a).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru? 31 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? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
III. La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui a sumelor defalcate din
taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului, în
vederea implementării programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru anul
şcolar 2010-2011.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
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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
Dau cuvântul domnului Marin Nistor pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Acest proiect de hotărâre prevede repartizarea pe unităţi administrativ–teritoriale ale
judeţului Vaslui a sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată, mai exact a sumei de 857.000 lei,
pentru implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, pentru anul şcolar
2010-2011. De acest program va beneficia un număr de 45.699 elevi din clasele I-VIII. Înmulţind
numărul de elevi cu limita valorii zilnice pe elev şi cu numărul de zile (45.699 elevi x 0,3 lei/elev x 63
zile), rezultă sumele prevăzute în anexă.
Domnul Gheorghe Croitoru
63 de zile până la sfârşitul anului, nu?
Domnul Marin Nistor
Da.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă mai doreşte cineva să intervină? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IV. La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi-faza PT, pentru obiectivul de investiţii din
cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului jud. de urgenţă Vaslui”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Mihaela Chircu pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
În luna iulie 2009, Consiliul judeţean Vaslui a depus la Agenţia pentru Dezvoltare
Regională Nord – Est Piatra Neamţ proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului
Judeţean de Urgenţă Vaslui”. La sfârşitul anului 2009, printr-o scrisoare de notificare,
nr.12301/OI/06.11.2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ a informat
Consiliul judeţean Vaslui că proiectul a fost acceptat pentru finanţare şi că este necesară modificarea
celor două hotărâri de anul trecut, actualizarea indicatorilor şi a proiectului, şi a solicitat depunerea
Proiectului tehnic de execuţie în termen de şase luni de la data primirii notificării. Consiliul judeţean
Vaslui a elaborat şi depus proiectul tehnic de execuţie la Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord Est în luna aprilie 2010.
Obiectivele proiectului sunt:
- consolidarea corpurilor de clădire A şi B;
- reabilitarea termică a corpurilor A şi B;
- reabilitarea şi modernizarea corpurilor A şi B (lucrări de arhitectură şi instaşaţii);
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- completarea lucrărilor la corpul C care nu sunt incluse în proiectul co-finanţat de Banca
Mondială;
- dotarea cu mobilier, echipamente şi aparatură medicală.
După depunerea studiului de fezabilitate, s-a constatat că necesarul de 497 de paturi este
mai mare faţă de numărul de 428 de paturi propus iniţial. Astfel, a rezultat o nouă valoare totală a
proiectului, 69.735.150,73 lei, mai mare cu 8,8% faţă de valoarea propusă iniţial de 64.100.772,05 lei,
precum şi modificarea listei de dotări cu echipamente şi mobilier medical. De asemenea, valoarea
lucrărilor de construcţii – montaj a fost de 53.113.671,03 lei.
Aş vrea să precizez că toate saloanele din corpurile A şi B vor fi modernizate, vor fi
achiziţionate 123 de aparate, printre care şi un Computer Tomograf.
Acest proiect se află în penultima fază de evaluare, şi sperăm ca până la toamnă contractul
să fie semnat.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă nu sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-3) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
V. La punctul cinci dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate
de bugetul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui”
şi a cheltuielilor legate de proiect survenite ca urmare a realizării proiectului tehnic.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Mihaela Chircu pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Doamna Mihaela Chircu
Prin acest proiect de hotărâre se aprobă modificările legate de bugetul proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor
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legate de acest proiect, ca urmare a realizării proiectului tehnic de execuţie. Contribuţia ce-i revine
Consiliului judeţean Vaslui este de 1.182.128,04 lei, adică 2% din costurile eligibile aferente
proiectului în sumă de 1.171.813,04 lei, la care se adaugă cheltuielile neeligibile de 10.315,00 lei.
Ţin să precizez că Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui este singurul spital din Regiunea
Nord - Est care beneficiază de finanţare prin Uniunea Europeană.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă nu sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-5).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VI. La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003 privind înfiinţarea Centrului de
asistenţă medico-socială Băceşti.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport;
2.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
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Dau cuvântul domnului secretar Gheorghe Stoica pentru a ne prezenta acest proiect de
hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.54/2003
privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, prevede adăugarea la obiectul de
activitate şi a activităţii de ergoterapie, în scopul de a asigura reabilitarea şi reinserţia profesională a
bolnavilor cu dizabilităţi, precum şi reintegrarea în mediul familial, social şi profesional prin
participarea acestora la diferite activităţi agricole. Totodată, se urmăreşte obţinerea unor venituri
proprii ale instituţiei.
Domnul Valeriu Popa
Muncile agricole unde se desfăşoară? Au teren?
Domnul Ion Brişcaru
Avem 3 ha de teren, o livadă, un sector zootehnic, iepuri, păsări, etc. La aceste activităţi
sunt folosiţi şi beneficiarii centrului, beneficiind astfel de servicii de ergoterapie.
Domnul Valeriu Popa
Dar ce înseamnă ergoterapie?
Domnul Ion Brişcaru
Ergoterapia reprezintă terapia prin muncă. Pentru reabilitarea pacienţilor este nevoie de
activităţi creative, sport, terapii de relaxare.
Domnul Vasile Mihalachi
Sper ca domnul Popa să nu vrea să ajungă la pensie acolo...
Domnul Marin Dumitru
Domnule Brişcaru, vis-a-vis de ergoterapie, unii trebuie puşi la treabă ca să fie liniştiţi, sau
să obţineţi nişte venituri? Cum îi veţi evidenţia şi cum îi veţi convinge pe pacienţii care sunt bolnavi
cronic, sa muncească?
Domnul Ion Brişcaru
Mai este un articol în proiectul de hotărâre în care am solicitat ca activitatea de ergoterapie
să fie introdusă la venituri proprii. Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti are medici, asistenţi,
profesori, care îndrumă pacienţii să realizeze aceste activităţi în beneficiul lor şi a Centrului de
asistenţă medico-socială Băceşti. Prin aceste servicii de ergoterapie se realizează un plus de produse,
pacienţii urmând să beneficieze de produse proaspete, ecologice şi mai ieftine.
Domnul Marin Dumitru
Şi totuşi, unde se evidenţiază aceste venituri?
Domnul George Adrian Iacomi
L-aş întreba pe domnul director, dacă activitatea de ergoterapie este opţională sau va
deveni obligatorie pentru pacienţi?
Domnul Ion Brişcaru
Este opţională, dar unii au recomandare de la medic să se reabiliteze prin muncă.
Domnul Valeriu Toma
Ergoterapia înseamnă mişcare.
Domnul Gheorghe Croitoru
Vreau să vă spun că am fost de două ori la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
este bine gospodărit. Acolo l-am întâlnit pe fostul parlamentar, domnul Alexandru Mera, apoi l-am
văzut pe stradă – semn că era mai bine. Mă angajez să pun la dispoziţia consilierilor o maşină de la
sindicat pentru a merge acolo.
Domnul Corneliu Bichineţ
Mă bucur că acest proiect a suscitat atâtea discuţii care au plecat de la un termen. Ce se
întâmplă la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti este un lucru pozitiv pentru judeţul Vaslui.
Pentru că Băceşti nu e Monaco, trebuie găsite şi aceste modalităţi de reabilitare. În legătură cu
caracterul opţional sau obligatoriu, trebuie să vă spun că tot ce se face în acest centru este opţional.
Domnul Ioan Stamate
Se va face şi un iaz acolo unde domnul Marin poate să meargă la pescuit. Domnul Brişcaru
merită toate laudele pentru tot ceea ce a făcut şi va face. Serviciile oferite acolo sunt de bună calitate.
Sunt mulţi bani investiţi acolo.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VII. La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
trecerea unei construcţii aflate în proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul
privat al judeţului în vederea scoaterii din funcţiune şi casarea acesteia.
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 director Ţibulcă pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
Este necesară trecerea unei construcţii cu destinaţia vestiar, aflată în administrarea
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti, din domeniul public al judeţului în domeniul privat al
judeţului, în vederea demolării acesteia.
Domnul Vasile Mihalachi
D-le Brişcaru, o sg. rugăminte am. În momentul în care veţi demola clădirea, să nu plece o
cărămidă de acolo, fără să ştiu eu; nu pleacă un pai. Aşa că, nu vă faceţi planuri, tu şi primarul!
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-5) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă vine să zâmbiţi, dar au venit deja clienţi care să ceară cărămizi. Vă avertizez că nu dau
nici o cărămidă, în afară de şcoli.
*
Domnul Vasile Mihalachi
VIII. La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui teren în suprafaţă de 225 m.p, proprietate publică a judeţului Vaslui, din
administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 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 director Ţibulcă pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
Ministerul Administraţiei şi Internelor derulează programul de extindere a sistemului de
comunicaţii fixe în judeţul Vaslui. În acest scop, Inspectoratul judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui,
solicită darea în administrare a unui teren în suprafaţă de 225 m.p. din localitatea Ghermăneşti,
comuna Drânceni, din administrarea Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, în administrarea Inspectoratului judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, fiind necesară
construirea unei antene metalice.
Domnul Vasile Mihalachi
Dacă doreşte cineva să intervină?! Vă rog, domnule Bichineţ!
Domnul Corneliu Bichineţ
O atenţionare pentru directorul tehnic. În partea dreaptă a domnului Mihalache este liber!
Domnul Vasile Mihalachi
Lăsaţi-l în pace, că se pierde! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-3) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
IX. La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
transmiterea imobilului cu destinaţia de Gospodărie anexă, proprietate publică a judeţului
Vaslui, din administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui în administrarea Consiliului
judeţean 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 director Ţibulcă pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
În anul 2006, prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.93, imobilul cu destinaţia
Gospodărie anexă a fost transmis din administrarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Vaslui, în
administrarea Consiliului local al municipiului Vaslui, în vederea desfăşurării activităţii de ecarisaj.
Având în vedere că serviciul de ecarisaj îşi desfăşoară activitatea în alt spaţiu, acest imobil trebuie
trecut în administrarea Consiliului judeţean Vaslui.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
X. La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Înfiinţare
distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean;
2.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor trei comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului director Ţibulcă pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
La data încheierii Contractului de asociere pentru implementarea proiectului „Înfiinţare
distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti-judeţul Vaslui”, indicatorii tehnico-economici nu erau
aprobaţi de Consiliul local Negreşti. Ca urmare a încheierii contractului de asociere este necesară
aprobarea indicatorilor tehnico-economici de către Consiliul judeţean Vaslui. Aprobarea acestor
indicatori este impusă de indicele preţurilor de consum în luna aprilie 2010, faţă de luna octombrie
2005, când a fost elaborat Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiţie „Înfiinţare distribuţie
gaze naturale în oraşul Negreşti – judeţul Vaslui”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XI. La punctul unsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii nr.9/2010 a Consiliului judeţean Vaslui privind asocierea judeţului Vaslui
cu oraşul Negreşti pentru implementarea proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului
Negreşti”.
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 Şteimberg Eugenia prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
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Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
La aprobarea asocierii judeţului Vaslui cu oraşul Negreşti, în vederea implementării
proiectului „Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”, indicatorii tehnico-economici nu erau
aprobaţi, iar potrivit Studiului de fezabilitate întocmit la cererea Consiliului local al oraşului Negreşti,
investiţia ce urmează a se realiza poartă denumirea de „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul
Negreşti – Judeţul Vaslui”. Având în vedere că nu se acceptă denumiri diferite în documente diferite,
este necesară modificarea denumirii proiectului, atât din titlul hotărârii, cât şi din dispozitivul acesteia.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2) şi anexa.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XII. La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
modificarea denumirii unui obiectiv de investiţie din anexele 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, cu modificările ulterioare.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Nistor pentru a ne prezenta acest proiect de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Proiectul de hotărâre este foarte clar. Iniţial, în anexele nr.6 şi 6A din 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, cu modificările şi completările ulterioare, am inclus obiectivul
„Alimentare cu gaze naturale a oraşului Negreşti”. După ce am intrat în posesia studiului de
fezabilitate, am constatat că denumirea investiţiei este alta faţă de cea înscrisă în lista de investiţii a
bugetului veniturilor şi cheltuielilor.
Acum, vin cu propunerea să modificăm denumirea obiectivului de investiţie „Alimentare
cu gaze naturale a oraşului Negreşti”, cu „Înfiinţare distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti –
judeţul Vaslui”. Totodată, sintagma „avize, taxe, asistenţă tehnică, comisioane la Alimentare cu gaze
naturale a oraşului Negreşti”, se modifică în „avize, taxe, asistenţă tehnică şi comisioane la Înfiinţare
distribuţie gaze naturale în oraşul Negreşti – judeţul Vaslui”.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă nu sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-2).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIII. La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
actualizarea Programului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în
judeţul Vaslui, 2008-2011, aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.39/2008.
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 director Ţibulcă pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Ioan Ţibulcă
La solicitarea a 40 de comune s-a modificat numărul de curse şi orele din graficele de
circulaţie. În urma evaluării celor 40 de solicitări, s-a constatat că 20 de solicitări au fost întemeiate,
11 solicitări au fost rezolvate parţial, iar 7 solicitări s-au dovedit a fi nejustificate. Programul de
transport public judeţean de persoane prin curse regulate pentru perioada 01.07.2008 – 30.6.2011, se
actualizează astfel:
a) prelungirea a două capete de trasee de circulaţie în trafic judeţean sub codurile 015 Vaslui
– Lipovăţ (capăt de traseu localitatea Căpuşneni) şi 006 Vaslui – Soleşti (capăt de traseu localitatea
Sat Nou), prevăzute în anexa nr.1;
b) suplimentarea cu 21 curse de pe 16 trasee de circulaţie în trafic judeţean, prevăzute în anexa
nr.2;
c) eliminarea a 11 curse de pe 8 trasee de circulaţie în trafic judeţean, prevăzute în anexa nr.3;
d) modificarea orelor din graficele de circulaţie pentru 45 curse de pe 21 de trasee în trafic
judeţean, prevăzute în anexa nr.4;
e) modificarea zilelor de circulaţie aferente graficelor pentru 16 curse de pe 6 trasee în trafic
judeţean, prevăzute în anexa nr.5.
Domnul Vasile Mihalachi?
Alte lămuriri?
Domnul Valeriu Popa
Toate aceste trasee sunt atribuite?
Domnul Ioan Ţibulcă
Da, sunt cele vechi.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
Supun votului proiectul de hotărâre pe articole (1-4) şi anexe (1-6).
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XIV. La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
abrogarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.31/2010 privind transmiterea dreptului de
administrare a imobilului „Staţie de epurare şi dezinfecţie”, situat în perimetrul Punctului de
control pentru trecerea frontierei Vama Albiţa, proprietate publică a judeţului Vaslui, din
administrarea Direcţiei sanitar veterinare şi pentru siguranţa alimentelor Vaslui în
administrarea Inspectoratului judeţean al poliţiei de frontieră Vaslui.
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 Şteimberg Eugenia prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului secretar Stoica pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Gheorghe Stoica
În şedinţa din 26 martie 2010 a fost aprobată transmiterea 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.
Între timp, Inspectoratul Jud. al Poliţiei de Frontieră Vs ne-a comunicat faptul că nu mai este necesară,
motivând că nu pot executa lucrări de investiţie din lipsa banilor. Hotărârea a rămas la stadiul de
decizie, în sensul că nu s-a încheiat nici un protocol. În sens juridic, termenul este „abrogare”.
Domnul Valeriu Popa
Ce se întâmplă dacă nu se aprobă proiectul de hotărâre?
Domnul Vasile Mihalachi
Punem lacătul! Dacă nu mai sunt întrebări, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
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- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru? 31 voturi ,,pentru”.
Împotrivă? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Următorul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi este cu privire la persoane, pentru
adoptarea căruia, după cum precizam în deschiderea şedinţei, vom utiliza votul secret. Îl vom supune
dezbaterii după care vom vota.
*
Domnul Vasile Mihalachi
XV. La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
desemnarea şi validarea unui consilier judeţean ca membru al Autorităţii teritoriale de ordine
publică Vaslui.
Dau cuvântul doamnei consilier Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta raportul de avizare la proiectul de hotărâre.
- Doamna Şteimberg Eugenia prezintă raportul comisiei cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Acest proiect de hotărâre a fost elaborat pentru completarea membrilor Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, întrucât unul din cele 6 locuri a devenit vacant, ca urmare a
încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a calităţii de consilier judeţean a
domnului Dogaru Ciprian Cătălin. Prin adresa nr.3345/17.05.2010, grupul consilierilor judeţeni ai
partidului Naţional Liberal îl mandatează pe domnul Alin-Florian Juverdeanu, ca reprezentant în
cadrul Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, în locul domnului Dogaru Ciprian-Cătălin.
Domnul Vasile Mihalachi
Domnul Dogaru fiind într-o zi de-o culoare, a doua zi de altă culoare... Noi respectăm
prima culoare. Să fim corecţi până la capăt.
*
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.
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 desemnarea şi validarea domnului Juverdeanu Alin-Florian,
consilier judeţean, ca membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal. Rezultatul votului secret exercitat
de către consilierii judeţeni şi preşedinte este următorul: 29 voturi „pentru” şi nici un vot
,,împotrivă”.
S-a întrunit astfel numărul necesar de voturi pentru a fi numit în funcţia de membru
al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Vaslui, domnul Juverdeanu Alin-Florian.
*
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Domnul Alin-Florian Juverdeanu
Vă mulţumesc pt. încrederea acordată. Nici un vot „împotrivă” înseamnă mult pentru mine.
Domnul Vasile Mihalachi
Legat de Spitalul Ghermăneşti, vă pot informa că a fost introdus un proiect intitulat
„Centrul balnear Ghermăneşti – potenţial turistic transfrontalier” în „Programul operaţional comun
„România, Ucraina - Republica - Moldova 2007-2013”. Dacă nu se câştigă acel proiect, mă gândesc
să fac un referendum la nivelul judeţului pentru a hotărî ce facem cu reabilitarea spitalului, să stopez
orice investiţie în 2011 şi să mergem numai pe reabilitarea acestui obiectiv. Mai mult nu ştiu ce să vă
spun acum.
Domnul Gheorghe Croitoru
Ce se mai aude cu drumul spre Iaşi?
Domnul Vasile Mihalachi
Lucrările la drumul despre care aminteaţi vor începe în curând.
Domnul Valeriu Popa
Ce ne puteţi spune despre drumul Bîrlad - Puieşti?
Domnul Vasile Mihalachi
Lucrările merg încet acolo, pentru că se fac reabilitări prin Hotărârea Guvernului 577/1997
privind pietruirea, reabilitarea, modernizarea şi/sau asfaltarea drumurilor de interes local clasate şi
alimentarea cu apă a satelor, republicată, iar banii sunt la mânuţa doamnei Udrea. Cum dă banii, mă
apuc de lucru. Există o porţiune pe ultimii 6 km unde, datorită apelor freatice la suprafaţă, este
necesară înlocuirea asfaltului cu beton. Avem datorii de anul trecut la executant, iar dacă vom primi
bani, vom merge cu lucrările în continuare. Unde am avut bani din împrumut, se lucrează. La această
oră avem 8 puncte de lucru pe drumurile judeţene, reprezentând lucrări de pietruire, asfaltare,
plombări şi betonări. Deci, unde avem bani facem, unde nu, nu. Nu îndrăzneşte nici o firmă să facă
lucrări fără să fie plătiţi.
Domnul Corneliu Bichineţ
D-ul Mihalachi a spus că banii sunt la mânuţa doamnei Udrea, eu cred că sunt în altă parte.
Domnul Vasile Mihalachi
Eu ce ar trebui să fac, să mă duc cu un buchet de flori la doamna Udrea? Din nefericire am
fost. Sper că vom rezolva situaţia. Avem o promisiune că vom primi fonduri pentru reabilitarea a 10
km pe drumul spre Floreşti.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, declar închise lucrările şedinţei consiliului
judeţean.
Vă mulţumesc pentru participare
*
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.
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