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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.90/2010
privind rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere raportul Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
având în vedere adresa Ministerului Finanţelor Publice nr. 372583/23.08.2010;
având în vedere prevederile Legilor nr. 11/2010 privind Bugetul de stat pe anul 2010, nr.
118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar şi nr. 273/2006
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea
bugetului de stat pe anul 2010;
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. 70/2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei VENITURI TOTALE:
-1.019.100
din care:
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- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului
-1.773.000
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea
cheltuielilor cu drumuri judeţene şi comunale
-1.069.100
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru
echilibrarea bugetelor locale
-4.763.000
- venituri din vânzarea locuinţelor construite
din fondurile statului
+6.586.000
Art.2.- La partea de cheltuieli a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, aşa cum a fost
aprobat prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 70/2010 privind rectificarea a IV-a a bugetului
local al judeţului Vaslui pe anul 2010, se aprobă următoarele influenţe:
- lei CHELTUIELI TOTALE:
-1.019.100
din care:
- cheltuieli cu bunuri şi servicii
-1.068.900
- dobânzi
- 200
- fond de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale
+50.000
- transferuri între unităţi ale administraţiei publice
-10.000
- proiecte cu finanţare din fonduri externe nerambursabile
(FEN) postaderare
+10.000
Art.3.- Sinteza bugetului local al judeţului Vaslui, se prezintă în anexa nr. 1.
Detalierea veniturilor bugetului local al judeţului, pe capitole şi subcapitole este prevăzută în
anexa nr. 2.
Detalierea cheltuielilor bugetului local al judeţului, pe capitole, subcapitole şi articole, este
prevăzută în anexa nr. 3, iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiari de credite bugetare este redată în
anexa nr. 4.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se diminuează cu suma
de 13.910 lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 23.910 lei, iar cheltuielile cu
finanţare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se suplimentează cu suma de 10.000
lei.
Art.5.- Cheltuielile la capitolul „alte servicii publice generale”, se suplimentează cu suma de
50.000 lei, la fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale.
Art.6.- Cheltuielile la capitolul „apărare” se suplimentează cu suma de 23.910 lei la cheltuieli cu
bunuri şi servicii, la Centrul Militar Judeţean Vaslui.
Art.7.- Cheltuielile la capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, se diminuează cu suma
de 10.000 lei, la transferuri între unităţi ale administraţiei publice.
Art.8.- Cheltuielile la capitolul „transporturi” se diminuează cu suma de 1.069.100 lei.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 1.068.900 lei şi dobânzile se diminuează
cu suma de 200 lei.
Art.9.- Detalierea bugetului aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, se prezintă
în anexa nr. 5.
Art.10.- Detalierea bugetului Centrului Militar Vaslui, se prezintă în anexa nr. 6.
Art.11.- Programul lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene, se prezintă în anexa nr. 7.
Art.12.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 8şi 8a.
Art.13.- Anexele nr. 1-8a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

3

ANEXA Nr. 1
la Hotararea nr.90/27 august 2010
SINTEZA
bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a V - a
SPECIFICATIE
A. TOTAL VENITURI
l. 00.02 VENITURI CURENTE
A. 00.03 VENITURI FISCALE
A1. 00.04 Impozitul pe venit, profit si castiguri din capital
A4. 00.10 Impozite si taxe pe bunuri si servicii
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1 00.13 Venituri din proprietate
C.2 00.14 Vanzari de bunuri si servicii
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A.
00.19 De capital
B.
00.20 Curente
45.02 Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate
B. TOTAL CHELTUIELI
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autorit. loc.
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb (FEN) postad.
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 preced. si recuperate in an curent

Program
aprobat
302.015.812
131.418.247
130.710.000
28.238.000
102.472.000
708.247
160.907
547.340
5.613.269
118.642.352
118.642.352
83.325.519
35.316.833
46.341.944
302.015.812
165.178.628
55.243.527
34.908.148
1.770.375
105.200
24.315.246
1.129.575
54.008.667
44.325.100
3.381.457
83.813.978
83.670.848
83.610.848
60.000
143.130
143.130
-985.461

U.M.=lei
Influente Program
+,rectificat
-1.019.100 300.996.712
-7.605.100 123.813.147
-7.605.100 123.104.900
0
28.238.000
-7.605.100 94.866.900
0
708.247
0
160.907
0
547.340
6.586.000 12.199.269
0
118.642.352
0
118.642.352
0
83.325.519
0
35.316.833
0
46.341.944
-1.019.100 300.996.712
-1.029.100 164.149.528
0
55.243.527
-1.068.900 33.839.248
-200
1.770.175
50.000
155.200
-10.000 24.305.246
0
1.129.575
10.000 54.018.667
0
44.325.100
0
3.381.457
0
83.813.978
0
83.670.848
0
83.610.848
60.000
0
143.130
0
143.130
0
-985.461

ANEXA Nr.2
la Hotararea nr.90/27 august 2010
DETALIEREA
veniturilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a V - a
Program
SPECIFICATIE
aprobat
TOTAL VENITURI
302.015.812
l. 00.02 VENITURI CURENTE
131.418.247
A. 00.03 VENITURI FISCALE
130.710.000
A1.00.04 IMP.PE VENIT,PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 28.238.000
A1.1. 00.05 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
28.238.000
CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE
01.02.01 Impozit pe profit de la agentii economici
19.382.000
A1.2. 00.06 IMP.PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN
8.856.000
CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

Influente
+,-1.019.100
-7.605.100
-7.605.100
0

U.M.=lei
Program
rectificat
300.996.712
123.813.147
123.104.900
28.238.000

0

28.238.000
19.382.000
8.856.000
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04.02.01 Cote defalcate din impozitul pe venit (cota 13%)
04.02.04 Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe
venit pt echilibrarea bugetelor locale(cota 22%)
A4. 00.10 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII
11.02.01 Sume defalcate din TVA pentru finantarea
cheltuielilor descentralizate la nivelul judetului
11.02.05 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06 Sume defalcate din TVA pt. echilibrarea bugetelor locale
16.02.02 Taxa asupra mijloacelor de transport
16.02.03 Taxe si tarife pt. elib. de licente si autorizatii de functionare
C. 00.12 VENITURI NEFISCALE
C.1
00.13 VENITURI DIN PROPRIETATE
30.02.03 Restituiri de fonduri din finantarea bug. a anilor precedenti
30.02.05 Venituri din concesiuni si inchirieri
30.02.08 Venituri din dividende
31.02 Venituri din dobanzi
31.02.03 Alte venituri din dobanzi
C.2 00.14 VANZARI DE BUNURI SI SERVICII
33.02.08 Venituri din prestari de servicii
33.02.50 Alte venituri din prestari de sevicii si alte activitati
35.02.50 Venituri din amenzi , penalitati si confiscari
36.02.50 Alte venituri
37.02.01 Donatii si sponsorizari
37.02.50 Transferuri voluntare altele decat subventiile
ll. 00.15 VENITURI DIN CAPITAL
39.02.03 Venituri din vanzarea locuintelor construite din
fondurile statului
39.02.07 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand
domeniului privat al unitatii administrativ teritoriale
lV. 00.17 SUBVENTII
42.02 Subventii de la bugetul de stat
A. 00.19 De capital
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
comunale si alimentare cu apa a satelor
42.02.09 Finantarea programului de pietruire a drumurilor
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
42.02.19 Subventii catre bugetele locale pentru finantarea
programului multianual de asistenta tehnica pentru pregatirea
proiectelor de investitii publice finantate prin programul operational
regional 2007-2013
42.02.20 Subventii de la bugetul de stat catre bugetele loc. necesare
sustinerii derularii proiectelor finantate din FEN postaderare
B. 00.20 Curente
42.02.21 Finantarea drepturilor acordate pers. 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 Sub. de la bugetul de stat pt. finantarea camerelor agricole
45.02 SUME FEN POSTADERARE IN CONTUL PLATILOR
EFECTUATE SI PREFINANTARI
45.02.01 Fondul European de Dezvoltare Regionala
45.02.01.01 Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent
45.02.01.02 Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori
45.02.01.03 Prefinantare
45.02.02 Fondul Social European

102.472.000 -7.605.100 94.866.900
70.711.000 -1.773.000 68.938.000
11.800.000 -1.069.100 10.730.900
18.883.000 -4.763.000 14.120.000
178.000
178.000
900.000
900.000
708.247
0
708.247
160.907
0
160.907
78.000
78.000
22.907
22.907
0
60.000
60.000
60.000
60.000
547.340
0
547.340
6.100
6.100
324.700
324.700
25.000
25.000
65.000
65.000
29.500
29.500
97.040
97.040
5.613.269 6.586.000 12.199.269
0
6.586.000 6.586.000
5.613.269
5.613.269
118.642.352
0
118.642.352
118.642.352

0

118.642.352

83.325.519

0

83.325.519

1.300.000
1.300.000
73.577.123

0

1.300.000
1.300.000
73.577.123

8.448.396
35.316.833

8.448.396
0

35.316.833

33.452.000

33.452.000

720.000

720.000

44.833

44.833

1.100.000

1.100.000

46.341.944
45.209.158

0
0

46.341.944
45.209.158

22.620.667

22.620.667

191.481
22.397.010

191.481
22.397.010

829.786
678.898
10.888
140.000
303.000
303.000

0

0

829.786
678.898
10.888
140.000
303.000
303.000
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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

302.015.812 -1.019.100 300.996.712
131.418.247 -7.605.100 123.813.147
130.710.000 -7.605.100 123.104.900
28.238.000
0
28.238.000
28.238.000
0
28.238.000
ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.90/27 august 2010

DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2010
rectificarea a V - a
Program
aprobat
CHELTUIELI TOTALE:
302.015.812
01.Cheltuieli curente
165.178.628
10. Cheltuieli de personal
55.243.527
20. Bunuri şi servicii
34.908.148
30. Dobanzi
1.770.375
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
105.200
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
24.315.246
55. Alte transferuri
1.129.575
56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb.(FEN) postad.
54.008.667
57. Asistenţă socială
44.325.100
59. Alte cheltuieli
3.381.457
70. Cheltuieli de capital
83.813.978
71. Active nefinanciare
83.670.848
71.01 Active fixe
83.610.848
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
60.000
72. Active financiare
143.130
72.01 Active financiare
143.130
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent -985.461
51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
7.970.143
01. Cheltuieli curente
7.521.471
10. Cheltuieli de personal
4.688.404
10.01 Cheltuieli salariale in bani
3.756.124
10.03 Contribuţii
932.280
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
701.750
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
17.210
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
178.740
10.03.04 Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
4.710
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
29.870
20. Bunuri si servicii
1.953.492
20.01 Bunuri si servicii
700.000
20.02 Reparaţii curente
260.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
40.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
50.000
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
40.000
20.13 Pregatire profesionala
50.000
20.14 Protectia muncii
474.492
20.30 Alte cheltuieli
339.000
55. Alte transferuri
879.575
55.01 Transferuri interne
862.330
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare neramb.
15.120
55.01.18 Alte transferuri curente interne
847.210
55.02 Transferuri curente in strainatate
17.245
55.02.01 Contributii si cotizatii
17.245
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postad.
645.489
SPECIFICATIE

Influente
+,-1.019.100
-1.029.100
0
-1.068.900
-200
50.000
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U.M.=lei
Program
rectificat
300.996.712
164.149.528
55.243.527
33.839.248
1.770.175
155.200
24.305.246
1.129.575
54.018.667
44.325.100
3.381.457
83.813.978
83.670.848
83.610.848
60.000
143.130
143.130
-985.461

-13.910
-23.910
0
0
0
0
0
0
0
0
-23.910
0
0
0
0
0
0
-23.910
0
0
0
0
0
0
0
10.000

7.956.233
7.497.561
4.688.404
3.756.124
932.280
701.750
17.210
178.740
4.710
29.870
1.929.582
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
450.582
339.000
879.575
862.330
15.120
847.210
17.245
17.245
655.489
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56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
52.100
56.01.01 Finantara nationala
52.100
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
593.389
56.02.01 Finantarea nationala
167.221
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
426.168
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-196.817
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-196.817
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
1.212.350
01.Cheltuieli curente
1.212.350
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
105.200
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
1.107.150
51.01 Transferuri curente
1.107.150
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
662.150
51.01.24 Transferuri din bugetele consiilor locale si
445.000
judetene pt. acordarea unor ajutoare catre unitatile administrativteritoriale in situatii de extrema dificultate
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
167.334
01.Cheltuieli curente
163.234
20. Bunuri si servicii
163.234
20.01 Bunuri si servicii
71.878
20.02 Reparaţii curente
3.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
2.890
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
0
20.14 Protectia muncii
0
20.30 Alte cheltuieli
85.466
70. Cheltuieli de capital
4.100
71. Active nefinanciare
4.100
71.01 Active fixe
4.100
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
4.100
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
3.329.173
01. Cheltuieli curente
3.352.422
20. Bunuri si servicii
196.188
20.01 Bunuri si servicii
129.260
20.02 Reparaţii curente
41.528
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
5.000
20.30 Alte cheltuieli
20.400
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
3.152.734
51.01 Transferuri curente
3.152.734
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
3.152.734
57. Asistenţă socială
3.500
57.02 Ajutoare sociale
3.500
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
3.500
70. Cheltuieli de capital
45.269
71. Active nefinanciare
45.269
71.01 Active fixe
45.269
45.269
71.01.30 Alte active fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-68.518
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
22.389.692
01.Cheltuieli curente
22.335.382
10. Cheltuieli de personal
9.344.292
10.01 Cheltuieli salariale in bani
7.370.338
10.03 Contribuţii
1.973.954
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
1.493.201
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
35.681

-40.000
-40.000
50.000
50.000
0
0
0

12.100
12.100
643.389
217.221
426.168
-196.817
-196.817

50.000
50.000
50.000
0
0
0

1.262.350
1.262.350
155.200
1.107.150
1.107.150
662.150

0

445.000

23.910
23.910
23.910
0
0
0
0
0
23.910
0
0
0
0

191.244
187.144
187.144
71.878
3.000
2.890
0
0
109.376
4.100
4.100
4.100
4.100

-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000
-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.319.173
3.342.422
196.188
129.260
41.528
5.000
20.400
3.142.734
3.142.734
3.142.734
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

22.389.692
22.335.382
9.344.292
7.370.338
1.973.954
1.493.201
35.681
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10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale sanitare
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în natura
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
71.03 Reparatii capitale aferente activelor fixe
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30. Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.39 Transferuri din bugetul 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 ext. neramb. (FEN) postad.
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

371.157
13.344
60.571
1.786.490
1.005.943
138.123
516.000
18.800
64.444
4.330
6.900
2.000
1.800
28.150
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

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

371.157
13.344
60.571
1.786.490
1.005.943
138.123
516.000
18.800
64.444
4.330
6.900
2.000
1.800
28.150
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

3.535.080
2.731.074
41.500
40.000
1.500
2.689.574
689.574

0
0
0
0
0
0
0

3.535.080
2.731.074
41.500
40.000
1.500
2.689.574
689.574

689.574

0

689.574

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
0
0

2.000.000
2.000.000
154.006
154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

10.345.284
9.986.306
1.407.296
1.101.718
305.578
229.671
5.555
57.669

0
0
0
0
0
0
0
0

10.345.284
9.986.306
1.407.296
1.101.718
305.578
229.671
5.555
57.669
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10.03.04 Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
3.447
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
9.236
20. Bunuri si servicii
1.528.000
20.01 Bunuri si servicii
253.000
20.02 Reparaţii curente
1.135.500
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
4.000
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
5.350
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
51.600
20.13 Pregatire profesionala
2.000
20.30 Alte cheltuieli
76.550
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
3.669.553
51.01 Transferuri curente
3.669.553
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
3.669.553
56.08 Prog. Instrumentul European de Vecinatate si Part. (ENP)
377.250
56.08.01 Finantarea nationala
34.250
56.08.02 Finantarea Uniunii Europene
303.000
56.08.03 Cheltuieli neeligibile
40.000
59. Alte cheltuieli
3.381.457
59.11 Asociatii si fundatii
450.000
59.12 Sustinerea cultelor
150.000
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
2.572.457
59.22 Actiuni cu caracter stiintific si social cultural
209.000
70. Cheltuieli de capital
73.143
71. Active nefinanciare
73.143
71.01 Active fixe
73.143
71.01.30 Alte active fixe
73.143
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-91.415
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
-91.415
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
100.458.454
01. Cheltuieli curente
94.681.625
10. Cheltuieli de personal
39.803.535
10.01 Cheltuieli salariale in bani
31.052.084
10.03 Contribuţii
8.751.451
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
6.418.661
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
155.376
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
1.608.180
10.03.04 Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
69.164
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
500.070
20. Bunuri si servicii
20.245.143
20.01 Bunuri si servicii
5.806.843
20.02 Reparaţii curente
916.000
20.03 Hrana
9.700.000
20.04 Medicamente si materiale sanitare
300.000
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
535.188
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
336.753
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
27.058
20.13 Pregatire profesionala
144.250
20.14 Protectia muncii
90.000
20.30 Alte cheltuieli
2.389.051
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
1.510.947
51.01 Transferuri curente
1.510.947
51.01.14 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru
100.000
finantarea centrelor de zi pentru protectia copilului
51.01.39 Transferuri din bugetele consiliilor locale si
1.410.947
judetene pentru finantarea unitatilor de asistenta medico -sociale
56.Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postad.
1.219.325
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR) 1.219.325
56.01.01 Finantara nationala
293.700

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

3.447
9.236
1.528.000
253.000
1.135.500
4.000
5.350
51.600
2.000
76.550
3.669.553
3.669.553
3.669.553
377.250
34.250
303.000
40.000
3.381.457
450.000
150.000
2.572.457
209.000
73.143
73.143
73.143
73.143
-91.415
-91.415

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

100.458.454
94.681.625
39.803.535
31.052.084
8.751.451
6.418.661
155.376
1.608.180
69.164
500.070
20.245.143
5.806.843
916.000
9.700.000
300.000
535.188
336.753
27.058
144.250
90.000
2.389.051
1.510.947
1.510.947

0

100.000

0

1.410.947

0
0
0

1.219.325
1.219.325
293.700
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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 Asoc. 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 ext.
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postad.
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 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULT. SI VANAT.
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.49 Transferuri din bugetul local pentru camerele agricole
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.24.01 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor ext.
20.30 Alte cheltuieli

920.625
5.000
33.122.000
33.122.000
33.122.000
4.956.975
4.956.975
4.956.975
4.772.435
184.540
-399.471
-399.471

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

920.625
5.000
33.122.000
33.122.000
33.122.000
4.956.975
4.956.975
4.956.975
4.772.435
184.540
-399.471
-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
310.527
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

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

1.025.226
1.025.226
1.025.226
1.025.226
1.025.226

0
0
0
0
0

1.025.226
1.025.226
1.025.226
1.025.226
1.025.226

66.614.285
21.288.921
8.914.760
8.892.600
200
21.960

-1.069.100 65.545.185
-1.069.100 20.219.821
-1.068.900 7.845.860
-1.072.440 7.820.160
200
400
3.340
25.300
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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 ext. neramb. (FEN) postad.
56.01 Programe din Fondul European de Dezv. Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

1.425.032
1.425.032
1.425.032
10.949.129
10.949.129
10.949.129

-200
-200
-200
0
0
0

1.424.832
1.424.832
1.424.832
10.949.129
10.949.129
10.949.129

41.311.624

0

41.311.624

41.311.624

0

41.311.624

10.380.820
30.930.804
4.190.740
4.190.740
4.180.740
3.735.740
445.000
10.000
-177.000
-177.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.380.820
30.930.804
4.190.740
4.190.740
4.180.740
3.735.740
445.000
10.000
-177.000
-177.000

10.150.973
10.150.973
10.150.973
3.914.184
6.236.789

0
0
0
0
0

10.150.973
10.150.973
10.150.973
3.914.184
6.236.789

ANEXA Nr. 4
la Hotararea nr.90/27 august 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judetului pe ordonatori de credite pe anul 2010
rectificarea a V - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
- Consiliul local Husi
- Consiliul local Negresti
- Consiliul local Miclesti
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Centrul şcolar de educaţie incluzivă "Aurora" Vaslui
-Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
-Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
-Centrului şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE

U.M.=lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
302.015.812 -1.019.100 300.996.712
7.970.143
-13.910
7.956.233
7.970.143
-13.910
7.956.233
1.212.350
50.000
1.262.350
662.150
0
662.150
105.200
50.000
155.200
215.000
0
215.000
100.000
0
100.000
130.000
0
130.000
167.334
23.910
191.244
157.334
23.910
181.244
10.000
0
10.000
3.329.173
-10.000
3.319.173
140.957
0
140.957
3.188.216
-10.000
3.178.216
22.389.692
0
22.389.692
4.060.080
0
4.060.080
2.669.230
0
2.669.230
2.130.191
0
2.130.191
2.028.300
0
2.028.300
466.576
0
466.576
5.000
0
5.000
11.030.315
0
11.030.315
3.535.080
0
3.535.080
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-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul de asistenta medico-sociala Bacesti
-Centrul de asistenta medico-sociala Codaesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui
-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Jud. pt. conservare si promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
-Centrul medico-social Codaesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
83.02 AGRICULT., SILVICULT., PISCICULT. SI VANAT.
- Camera agricola Vaslui
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
- Consiliul judetean Vaslui

2.000.000
0
2.000.000
356.178
0
356.178
333.396
0
333.396
845.506
0
845.506
10.345.284
0
10.345.284
4.437.300
0
4.437.300
1.485.520
0
1.485.520
1.106.830
0
1.106.830
1.415.874
0
1.415.874
1.077.203
0
1.077.203
822.557
0
822.557
100.458.454
0
100.458.454
98.795.543
0
98.795.543
100.000
0
100.000
741.182
0
741.182
48.767
0
48.767
620.998
0
620.998
151.964
0
151.964
228.146
0
228.146
228.146
0
228.146
74.589.672
0
74.589.672
74.589.672
0
74.589.672
1.025.226
0
1.025.226
1.025.226
0
1.025.226
66.614.285 -1.069.100 65.545.185
66.614.285 -1.069.100 65.545.185
10.150.973
0
10.150.973
10.150.973
0
10.150.973
ANEXA Nr.5
la Hotararea nr.90/ august 2010

BUGETUL
Consiliului Judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea a V - a
SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
30. Dobanzi
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
55. Alte transferuri
56. Proiecte cu finantare din Fonduri ext. neramb. (FEN) postad.
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

Program
aprobat
179.620.011
48.878.786
4.706.468
12.658.215
1.770.375
14.307.796
1.129.575
52.412.092
11.028.700
3.172.457
-489.720
78.818.853
78.675.723
78.665.723
10.000
143.130
143.130

Influente
+,-1.019.100
-1.029.100
0
-1.068.900
-200
-10.000
0
10.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0

U.M.=lei
Program
rectificat
178.600.911
47.849.686
4.706.468
11.589.315
1.770.175
14.301.296
1.129.575
52.422.092
11.028.700
3.172.457
-489.720
78.818.853
78.675.723
78.665.723
10.000
143.130
143.130

7.970.143
7.521.471
4.688.404
3.756.124

-13.910
-23.910
0
0

7.956.233
7.497.561
4.688.404
3.756.124
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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 Contrib. de asigurări pt. accidente de muncă si boli profes.
10.03.06 Contrib. pt.Fondul nat. unic de asig.soc. de sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.06 Deplasări, detaşări, transferări
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE si alte programe cu finantare
nerambursabila
55.01.18 Alte transferuri curente interne(cotizatii)
55.02 Transferuri curente in strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.02 Programe din Fondul Social European (FSE)
56.02.01 Finantarea nationala
56.02.02 Finantarea Uniunii Europene
84. Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
85.01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
50.04 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.11 Cărţi, publicaţii si materiale documentare
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale
61.02 ORDINE PUBLICĂ ŞI SIGURANŢĂ NAŢIONALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparatii curente
20.11 Cărţi, publicaţii şi materiale documentare
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice

932.280
701.750
17.210
178.740
4.710
29.870
1.953.492
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
474.492
339.000
879.575
862.330

0
0
0
0
0
0
-23.910

-23.910
0
0
0

15.120

932.280
701.750
17.210
178.740
4.710
29.870
1.929.582
700.000
260.000
40.000
50.000
40.000
50.000
450.582
339.000
879.575
862.330
15.120

847.210
17.245
17.245

0
0
0

847.210
17.245
17.245

645.489

10.000

655.489

52.100

-40.000

12.100

52.100
593.389
167.221
426.168
-196.817
-196.817

-40.000
50.000
50.000
0
0
0

12.100
643.389
217.221
426.168
-196.817
-196.817

105.200
105.200
105.200

50.000
50.000
50.000

155.200
155.200
155.200

167.334
163.234
163.234
71.878
3.000
2.890
0
0
85.466
4.100
4.100
4.100
4.100

23.910
23.910
23.910
0
0
0
0
0
23.910
0
0
0
0

191.244
187.144
187.144
71.878
3.000
2.890
0
0
109.376
4.100
4.100
4.100
4.100

3.329.173
3.352.422
196.188
129.260
41.528
5.000
20.400
3.152.734

-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
-10.000

3.319.173
3.342.422
196.188
129.260
41.528
5.000
20.400
3.146.234
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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:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.30.01Alte cheltuieli
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
01.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
59. Alte cheltuieli
59.11 Asociatii si fundatii
59.12 Sustinerea cultelor
59.15 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal

3.152.734
3.152.734
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269
-68.518
-68.518

-10.000
-10.000
0
0
0
0
0
0
0
0

3.142.734
3.142.734
3.500
3.500
3.500
45.269
45.269
45.269
45.269
-68.518
-68.518

11.030.315
11.077.700
17.500
17.500
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

11.030.315
11.077.700
17.500
17.500
35.000
35.000
11.025.200
11.025.200
11.025.200
-47.385
-47.385

845.506
41.500
41.500
40.000
1.500

0
0
0
0
0

845.506
41.500
41.500
40.000
1.500

154.006

0

154.006

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

0
0
0
0
0
0
0

154.006
26.754
127.252
650.000
650.000
650.000
650.000

4.437.300
4.369.157
1.196.700
54.000
1.108.700
1.000
33.000
3.172.457
450.000
150.000
2.572.457
68.143
68.143
68.143
68.143

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

4.437.300
4.369.157
1.196.700
54.000
1.108.700
1.000
33.000
3.172.457
450.000
150.000
2.572.457
68.143
68.143
68.143
68.143

151.964
78.564
564

0
0
0

151.964
78.564
564
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10.01 Cheltuieli salariale in bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.06 Contributii pt.Fondul national unic de asig.sociale de
sanatate 0,85%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
01. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.24 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
55.01 Transferuri interne
55.01.42. Transfer din B.L. catre Asociatia de dezvoltare
intercomunitara
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 Comisioane si alte costuri aferente imprumuturilor
externe
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.02 Dobanzi aferente datoriei publice externe
30.02.05 Dobanzi aferente datoriei publice externe locale
51. Transferuri intre unitati ale administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.42 Transferuri la asociatia de dezvoltare
intercomunitare
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare
56.01 Programe din Fondul European de Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe
84.02 TRANSPORTURI

441
123
92
2
24

0
0
0
0
0

441
123
92
2
24

1

0

1

4

0

4

78.000
78.000
73.400
73.400
73.400
73.400

0
0
0
0
0
0

78.000
78.000
73.400
73.400
73.400
73.400

228.146
85.016
200

0
0
0

228.146
85.016
200

200

0

200

34.816
34.816
34.816
50.000

0
0
0
0

34.816
34.816
34.816
50.000

50.000
143.130
143.130
143.130
143.130

0
0
0
0
0

50.000
143.130
143.130
143.130
143.130

74.589.672
795.601
79.141

0
0
0

74.589.672
795.601
79.141

200

0

200

78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0

78.941
310.527
310.527
310.527
205.933
205.933
205.933
200.000
200.000

200.000

0

200.000

150.000

0

150.000

150.000

0

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

150.000
73.644.071
73.644.071
73.644.071
71.231.543
2.412.528

15

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 Dezvoltare
Regionala (FEDR)
56.01.01 Finantara nationala
56.01.02 Finantarea Uniunii Europene

66.614.285
21.288.921
8.914.760
8.892.600

-1.069.100
-1.069.100
-1.068.900
-1.072.440

65.545.185
20.219.821
7.845.860
7.820.160

200

200

400

21.960
1.425.032
1.425.032
1.425.032
10.949.129
10.949.129
10.949.129

3.340
-200
-200
-200
0
0
0

25.300
1.424.832
1.424.832
1.424.832
10.949.129
10.949.129
10.949.129

41.311.624

0

41.311.624

41.311.624

0

41.311.624

10.380.820
30.930.804
4.190.740
4.190.740
4.180.740
3.735.740
445.000
10.000
-177.000
-177.000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

10.380.820
30.930.804
4.190.740
4.190.740
4.180.740
3.735.740
445.000
10.000
-177.000
-177.000

10.150.973

0

10.150.973

10.150.973

0

10.150.973

10.150.973

0

10.150.973

3.914.184
6.236.789

0
0

3.914.184
6.236.789

ANEXA Nr. 6
la Hotararea nr.90/27 august 2010
BUGETUL
Centrului Militar judetean Vaslui pe anul 2010
rectificarea a V - 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
157.334
157.334
157.334
153.234
153.234
64.378
3.000
1.390
0
0
84.466
4.100
4.100
4.100
4.100

Influente
+,23.910
23.910
23.910
23.910
23.910

23.910
0
0
0

U.M.=lei
Program
rectificat
181.244
181.244
181.244
177.144
177.144
64.378
3.000
1.390
0
0
108.376
4.100
4.100
4.100
4.100
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ANEXA Nr. 7
la Hotararea nr.90/27 august 2010
PROGRAMUL
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată
pentru drumuri şi poduri judeţene pe anul 2010
Nr.
crt.

Cod

Denumire lucrare

TOTAL GENERAL, din care:
CHELTUIELI CURENTE TOTAL, din care:
Servicii pregătitoare aferente întreţinerii si reparării drumurilor publice
Gestionarea drumurilor publice din administrare, TOTAL, din care:
Cadastrul drumurilor publice
Gestionarea traficului rutier
Întocmirea documentaţiilor pentru lucrările de drumuri (avize, taxe, etc.)
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA CURENTĂ A
8 B
DRUMURILOR PUBLICE
9 101
Întreţinere curentă pe timp de vară, TOTAL, din care:
10 101.1.1. Întreţinere îmbrăcăminţi asfaltice, TOTAL,(L =139,499km) din care:
DJ 243 B : Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroieştii de Sus–
Limită judeţ Bacău, 0+000-7+000 (7,000km)
11
DJ 244 : 23 August (DN 24A) – Şuletea – Stoişeşti – Gara Banca – Sălcioara
(DN 24), 0+000 - 25+000 (25,000 km)
12
DJ 244 A : DN 24 (Gara Roşieşti) – Roşieşti – Valea lui Darie – Vutcani – Poşta
Elan – Stuhuleţ – Rânceni – Berezeni (DN 24A), 0+000 -17+900 (17,900 km)
13
DJ 244 D : Huşi (DN24B)–Limită judeţ Iaşi, 0+000-8+800 (8,8km)
14
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 25+750 27+750 (2,000 km)
15
DJ 244 H : DJ 244 – Viişoara – Urdeşti – Găgeşti (DJ 244B km 16+906),
0+000 – 15+980 (15,980 km)
16
DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, 0+000 - 8+000, 34+610 - 35+920 (9,310 km)
17
DJ 245 : DN 24 (Bârlad) – Drujeşti – Băcani – Vulpăşeni – Ghicani –
Alexandru Vlahuţă – Buda – Morăreni – Floreşti – Oprişiţa (DN 2F), 46+555 48+955 (2,400 km)
18
DJ 245 E : DN 24 (Bulboaca) – Zizinca – Deleni – Moreni –
DJ 245L
(Costeşti), 0+000 - 1+600, 4+200 - 5+700 (3,100 km)
20
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
Pârveşti, 0+000 - 4+000 (4,000 km)
21
DJ 245 M : DN 2F (Poieneşti) – Poieneşti, 0+000-1+990 (1,99 km)
22
DJ 246 : DN 24 (Codăeşti) – Rediu Galian – Tăcuta – Focşasca – Limită judeţ
Iaşi, 0+000 - 5+499 (5,499 km)
23
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), 50+174 60+074 (9,900 km)
24
DJ 248F:DN 15D(Negresti) - Limita judet Iasi km 0+000 - 1+800 (L =1,800km)
25
27 101.1.5. Întreţinere drumuri pietruite, TOTAL, (L=172,081km)din care:
DJ 159 : Limită judeţ Neamţ – Băceşti – Băbuşa – Păltiniş – Slobozia – Racova
– Trohan – Pungeşti – Siliştea – Armăşoaia – Bleşca (DN 2F), 55+815 - 66+645
(10,830 km)
28
DJ 241 C : Limită judeţ Bacău (Stejarul) – Doagele – Poiana Pietrei –
Dragomireşti (DN 2F), 24+000 - 32+625 (8,625 km)
30
DJ 242 C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) – Limită judeţ Galaţi (Gara
Tălăşmani), 6+000 - 14+000 (8,000 km)
31
DJ 242 G : Vinderei (DJ 242C km 0+000) – Brădeşti, 0+000 - 2+500, 3+500 32
1
2
3
4
5
6
7

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

Suma
TOTAL
10.730.900
7.840.160
150.000
80.000
80.000
50.000
20.000
7.240.160
6.409.260
4.603.621
200.000
289.326
1.000.000
186.854
184.514
215.424
193.057

182.175
120.343
88.233
72.110
438.424

355.149
1.078.012
1.805.639

189.712
128.307
180.000
200.000
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33
34
35
36
37

38
39
40

41
42 102
43 C.
44 107
45 II.

46

47

48

49

50

51

52

53
54
55
56
57
58

7+000 (6,000 km)
DJ 243 C : DJ 243 (Mărăşeşti) – Voineşti, 0+000 - 5+102
(5,102 km)
DJ 244 D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 8+800 - 25+500 (16,700 km)
DJ 244 E : DN 24B (Huşi) – Tătărăni – Boţeşti – DN 24 (Micleşti), 7+340 9+000, 11+500 - 18+500, 20+200 - 24+360 (12,820 km)
DJ 244 K : DN 24 (Munteni de Sus) – Tanacu – Bălţaţi – Crăsnăşeni – Leoşti –
Vineţeşti – Olteneşti – Zgura, 8+000 - 24+000, 24+000 - 34+610 (26,610 km)
DJ 244 M : DN 24 (Crasna) – Albeşti – Idrici de Sus –DJ 244 A (Idrici de Sus),
4+430 - 12+180 (7,750 km)
DJ 245 D : DN 24 (Sălcioara) – Horoiata – Unţeşti – Ulea – Bogdăneşti –
Vişinari – Orgoieşti – Căpuşneni – Fundu Văii –
DJ 245A (Lipovăţ), 6+450
- 13+475, 14+675 - 15+000 (7,350 km)
DJ 245 L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani – Pârveşti – Mănăstirea
Pârveşti, 4+000 - 6+157, 6+157 - 12+600 (8,600 km)
DJ 242F:Trestiana(DJ242)-Grajdeni-Manastire Grajdeni,km0+0006+900,km8+600-13+900(L=12,200km)
DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti – Bereasa –
Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), 27+060
- 41+060, 41+060 - 50+174,
62+074 - 66+659 (27,699 km)
Întretinere curentă pe timp de iarnă
LUCRĂRI ŞI SERVICII PRIVIND ÎNTREŢINEREA PERIODICĂ A
DRUMURILOR PUBLICE, TOTAL, din care:
Siguranţa rutieră
CHELTUIELI DE CAPITAL, TOTAL, din care:
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 245A : Muntenii de Jos (DN 24) – Lipovăţ – Suceveni –
Bogdana – Similişoara – Găvanu – Morăreni – Ghergheşti – Valea Lupului –
Lunca – Siliştea – Iana (DJ 243), L=3,000km'',judetul Vaslui
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare si
modernizare DJ 245B : Ghergheşti (DJ 245A) – Corodeşti – Chetrosu –
Draxeni – Rugăria – Ivăneşti (DN 2F), (L=2,000)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 207J : DJ 207E (Deleşti) – Băleşti – Fâstâci,
km 0+000 - 7+310 (L=7,310 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 244D : Huşi (DN 24B) – Limită judeţ Iaşi, 0+000 - 25+500
(25,500 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică PT + DDE pentru "Reabilitare şi
modernizare DJ 247 : Limită judeţ Iaşi – Codăeşti – Emil Racoviţă – Dăneşti –
Bereasa – Telejna – Zăpodeni – Bălteni – Bejeneşti – Sauca – DN 2F (Laza), km
26+060 – 68+659 (42,599 km)"
Elaborare documentatie tehnico-economica SF+PT+DDE-Reabilitare si
modernizare DJ244K:DN24 (Munteni de Sus)-Tanacu-Baltati-CrasnaseniLeosti -Vinetesti-Oltenesti-Zgura ,km14+610-34+610,(L=20,000km)
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare şi modernizare DJ 245L : DN 24 (Costeşti) – Puntişeni – Chiţcani
– Pârveşti – Mănăstirea Pârveşti, km 0+000 - 12+600 (12,600 km)"
Elaborare documentaţie tehnico - economică SF + PT + DDE pentru
"Reabilitare şi modernizare DJ 246B : DN 24 – Schitu Movila lui Burcel, km
0+000 - 0+750 (0,750 km)"
Elab. documentatie tehnico-econ. SF+PT+DDE-Reab. si modernizare
DJ244L:DJ244D(Tabalaesti)-Averesti,km0+000-2+500(L=2,500km)
Reabilitare DJ 243E : DJ 243B – Coroieşti, km 3+000 - 6+380 (3,380 km)
Stabilizare versanti DJ284 :Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,Arsura
Reabilitare si modernizare DJ244L: DJ244D (Tabalaesti)-Averesti,km0+0002+500(2,500km)
Reabilitare si modernizare DJ244J: DN24A(Epureni)-Horga,km0+0006+250(6,250km)

200.000
93.159
188.694
174.140
100.000

113.007
147.815
50.000

40.805
830.900
450.000
450.000
2.890.740

30.000

20.000

50.000

50.000

150.000

50.000

65.000

5.000
25.000
10.000
38.950
122.180
100.000
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59
60
61

Reabilitare si modernizare DJ242F:Trestiana(DJ242)-Grajdeni-Manastire
Grajdeni,km0+000-13+900(13,900km)
Reabilitare DJ 248F : DN 15D (Negresti) - Limita Judet Iasi km 1+800 - 3+726
(L = 1,926km)
Reparaţii pod pe DJ 244I, peste pârâul Sărăţeni, localitatea Sărăţeni

166.050
1.998.560
10.000
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LISTA
obiectivelor de investitii cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a V - a
U.M.=lei
Nr.
crt.

Denumirea obiectivelor de investitii

Suma

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

TOTAL CHELTUIELI de investitii
TOTAL ACTIVE FIXE
A. Lucrari in continuare din care:
- Active fixe
B. Lucrari noi din care:
- Active fixe
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
C. Alte cheltuieli de investitii din care:
- Active fixe
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
60.02. APARARE
-Consiliul judetean Vaslui (Centrul militar)
C. Alte cheltuieli de investitii
61.02 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA
-Consiliul judetean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
- Inspectoratul pentru situatii de urgenta Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
65.02 INVATAMANT
Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă "C. Pufan" Vaslui
A. Lucrari in continuare
- Sala de sport
C. Alte cheltuieli de investitii
- Scoala de arte si meserii ''Sfanta Ecaterina'' Husi
C. Alte cheltuieli de investitii
66.02 SĂNĂTATE
-Consiliul judetean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
67.02. CULTURA, RECREERE SI RELIGIE
-Consiliul judetean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
-Biblioteca judeteana Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
- Consiliul judetean Vaslui
C. Alte cheltuieli de investitii
-Direcţia generala de asistenta sociala si protecţia copilului Vaslui
B. Lucrari noi

136.153.237

83.610.848
71.299.993
71.299.993
59.947.722
8.469.225
51.478.497
4.905.522
3.841.630
1.063.892
353.758
353.758
353.758
353.758
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
73.143
68.143
68.143
5.000
5.000
5.683.009
73.400
73.400
5.609.609
5.498.469
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43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85

-Constructii adapost de zi si noapte pentru copii strazii Vaslui
- Centrul de recuperare si reabilitare Vutcani
- C+M - Alei betonate - Acces fosa - L.P. Vutcani
- C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Lipovat
- C+M - Alimentare apa - Put forat L.P.Vulturesti
- C+M - Centrala termica - C.S.C Vaslui
- C+M - Centrala termica - Sediu D.G.A.S.P.C Vaslui
- C+M - Centrala termica - C.T.F. Casa cu gradina Barlad
- C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi
- C+M - Racord+bransament gaze naturale-C.R.R.C.D Husi (Casa Copiilor)
- C+M - Sistematizare verticala- C.I.A Falciu (alei betonate)
- C+M - Sistematizare verticala- C.I.A . Giurcani (alei betonate)
- C+M - Parcare auto sediu D.G.A.S.P.C. Vaslui
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
-Centrul de ingrijire si asistenta pentru persoane varstnice cu handicap Barlad
C. Alte cheltuieli de investitii
74.02. PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetean Vaslui
A. Lucrari in continuare
- Reabilitare sistem de alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
C. Alte cheltuieli de investitii
84.02. TRANSPORTURI
-Consiliul judetean Vaslui
A. Lucrari in continuare
-Stabilizare versanti la DJ 284:Ghermanesti-Pahnesti-Duda-Epureni-Husi,com. Arsura
B. Lucrari noi
-Reabilitare DJ 243 E : DJ 243 B - Coroiesti, km 3+000-6+380 (3.380 km)
-Reabilitare si modernizare DJ 244 L : DJ 244 D (Tabalaesti)- Averesti, km 0+0002+500 (2,500 km)
-Reabilitare si modernizare DJ 244 J : DN 24 A (Epureni)- Horga, km 0+000-6+250
(6,250 km)
-Reabilitare DJ 248F :DN 15D(Negresti) - Limita Judet Iasi km 1+800-3+726 (l =
1,926 km).
-Reabilitare drum judetean DJ 245: DN 24 - Alexandru Vlahuta - Manastire- DN 2 F,
km 22+700-33+200.
-Reabilitare si modernizare DJ 242 F: Trestiana (DJ 242)- Grajdeni- Manastire
Grajdeni, km 0+000-13+900 (13,900 km )
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
-Reabilitare DJ 244 B : Cretesti de sus - Murgeni km 0+000-km55+780
C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
-Consiliul judetean Vaslui
B. Lucrari noi
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare
-Reabilitarea Centrului cultural istoric al Municipiului Barlad
C. Alte cheltuieli de investitii din care:
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

26.005
4.110.000
50.000
28.500
28.500
70.000
20.000
16.920
7.600
16.150
8.000
22.760
368.000
726.034
726.034
111.140
73.644.071
73.644.071
71.231.543
71.231.543
2.412.528
45.492.364
45.492.364
38.950
38.950
44.544.696
10.000
122.180
100.000
1.998.560
1.300.000
166.050
40.847.906
40.847.906
908.718
463.718
10.150.973
10.150.973
9.904.557
9.904.557
9.904.557
246.416
246.416
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Nr.

LISTA
poziţiei “Alte cheltuieli de investiţii” cu finantare din bugetul local al judetului pe anul 2010
rectificarea a V - a
UM = lei
Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
U.M Canti- Preţ Valoare

20

crt.
investiţii
A
B
1 TOTAL din care :
2
- Active fixe
- 56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
3 (FEN) postaderare
4 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
5 -Consiliul Judeţean Vaslui
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
6 (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,
33 modernizarea 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
- Proiect autorizare de demolare+demolare magazie la Teatru
37 V.I.Popa Barlad
38 -Biblioteca judeteana Vaslui
39 - Calculatoare
40 68.02. ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA
41 -Consiliul judetean Vaslui
- Proiect autorizare de demolare+demolare cladiri la CAMS
42 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

1

tate
2

unitar
3

lei

x

x

4
4.905.522
3.841.630

lei

x

x

1.063.892

lei
lei

x
x

x
x

353.758
353.758

x
x
x

353.758
353.758
304.706

x
x
x
4.100
x
x
1.810
2.500
3.000
3.570
2.975
12.414
x

49.052
4.100
4.100
4.100
45.269
26.269
1.810
2.500
3.000
3.570
2.975
12.414
19.000

lei
lei
lei

x
x
x

lei x
lei x
lei
x
buc
1
lei
x
lei
x
buc
1
buc
1
buc
1
buc
1
buc
1
buc
1
lei
x
lei

x

x

19.000

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

buc
buc
buc
lei
lei

1
1
1
x
x

20.000
4.800
1.750
x
x

27.050
500
500
26.550
20.000
4.800
1.750
650.000
650.000

lei

x

x

642.600

lei

x

x

7.400

lei
lei
lei

x
x
x

x
x
x

73.143
68.143
2.000

lei

x

x

66.143

buc
lei
lei

2
x
x

2.500
X
X

5.000
5.000
184.540
73.400

lei

x

X

71.400

lei

x

X

2.000

lei
lei
lei

x
x
x

X
X
X

111.140
1.500
1.500
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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+bransam. 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
57 - Consiliul judetean Vaslui
- Lucrari de impadurire la comunele Codaesti, Falciu, Rebricea si
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
59 din mun.Vaslui, Barlad, Husi si orasul Negresti
60 84.02. TRANSPORTURI
61 -Consiliul judetean Vaslui
-Elab. documentatie tehnico- econ. PT+DDE pentru "Reabilitare si
modernizare DJ 245 A : Muntenii de jos (DN24) Lipovat-SuceveniBogdana - Smilisoara - Gavanu- Morareni- Gherghesti -Valea
62 Lupului - Lunca - Silistea Iana (DJ 243)", L =3,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 245 B : Gherghesti (dj 245 A) - Codaesti- Chetrosu
63 - Draxeni -Rugaria -Ivanesti (DN 2F)", L=2,000 km
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reabilitare DJ 207 J: DJ 207 E (Delesti) -Balesti- Fastaci , km
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
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 66 Bejenesti - Sauca - DN 2F (Laza),km 26+060-68+659" (42,599 km)
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+PT+DDE pentru
"Reab. si moderniz. DJ 245L: DN 24 (Costesti)-Puntiseni- Chitcani67 Parvesti-Manastirea Parvesti,km 0+000+12+600" (12,600 km)
-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)"
-Elaborare documentatie tehnico- economica SF+ PT+DDE pentru
"Reabilitare si modernizare DJ 244L :DJ 244 D (Tabalaesti) 69 Averesti - 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"
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
71 (FEN) postaderare
-TVA, asistenta tehnica, consultanta, dirigintie santier, publicitate si
promovare, audit financiar la "Reabilitare si modernizare drum
judetean DJ 244 B - Cretesti de Sus -Murgeni, km 0+000-km
72 55+780"
73
87.02 ALTE ACTIUNI ECONOMICE
74 -Consiliul judetean Vaslui
56. Proiecte cu finantare din Fonduri externe nerambursabile
75 (FEN) postaderare

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

x
x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X

1.880
7.140
400
850
42.000
21.570
640
1.660

lei

x

X

32.000

lei

x
x

X
x

2.412.528
2.412.528

lei

x

x

2.402.528

lei

x

x

10.000

lei
lei

x
x

x
x

908.718
908.718

lei

x

x

30.000

lei

x

x

20.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

50.000

lei

x

x

150.000

lei

x

x

65.000

lei

x

x

5.000

lei

x

x

25.000

lei

x

x

50.000

x

x

463.718

lei x
lei
x
lei
x

x
x
x

463.718
246.416
246.416

x

246.416

lei

lei

x
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- TVA, dirigintie de santier,publicitate, audit si servicii de
76 consultanta in management

lei

x

x

246.416

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind rectificarea a V-a a bugetului local al jud. Vaslui pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legilor nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare, nr. 11/2010 privind bugetul de stat pe anul 2010 şi nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
supun astăzi, atenţiei dumneavoastră, rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pentru
anul 2010.
Rectificarea a V-a a bugetului local al judeţului Vaslui se efectuează ca urmare a aplicării
Ordonanţei Guvernului nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010.
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 conformitate cu prevederile art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010, o parte din
sursele de finanţare ale bugetului local al judeţului Vaslui se diminuează, şi anume:
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
judeţului cu suma de 1.773.000 lei;
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea drumurilor judeţene şi comunale cu
suma de 1.069.100 lei;
- sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma de
4.763.000 lei.
Pe total judeţ, sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanţarea drumurilor
judeţene şi comunale se situau la nivelul cifrei de 15.375.000 lei, din care 11.800.000 lei pentru
Consiliul judeţean Vaslui şi 3.575.000 lei pentru comunele judeţului Vaslui. Diminuarea acestor
fonduri, pe total judeţ cu suma de 1.393.000 lei înseamnă o diminuare procentuală de 9,06%. Aplicând
acest procent la suma alocată bugetului local al judeţului Vaslui de 11.800.000 lei, a rezultat reducerea
de 1.069.100 lei.
La sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale diminuarea
este mult mai mare, ajungând la procentul de 25%. Aplicând procentul de diminuare de 25% la suma
de 18.883.000 lei cât avem prevăzut în buget, rezultă o diminuare a fondurilor cu suma de 4.763.000
lei.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010, cuprinde la
venituri, pe total, diminuarea fondurilor cu suma de 1.019.100 lei. Prevederile Ordonanţei Guvernului
nr. 18/2010 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 impun diminuarea fondurilor
bugetului local al judeţului Vaslui cu suma de 7.605.100 lei. Diferenţa de 1.069.100 lei, până la
nivelul sumei de 7.605.100 lei, va fi retrasă de la cheltuielile cu bunuri şi servicii la capitolul
„transporturi”.
În vederea echilibrării bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010, în proiectul de hotărâre
am propus reluarea procesului de vânzare a garsonierelor din blocul G1 din Bârlad, estimând că vom
încasa până la finele anului suma de aproximativ 6.586.000 lei.
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 –
1.019.100 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe clasificaţia economică, subliniez că am propus
diminuarea cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 1.068.900 lei, a dobânzilor cu suma de 200
lei, a transferurilor între unităţi ale administraţiei publice cu suma de 10.000 lei şi suplimentarea
fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de 50.000 lei, precum şi
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finanţarea proiectelor din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, cu suma de 10.000 lei.
Dacă avem în vedere modificările pe capitole bugetare, menţionez că am propus rectificarea a
5 capitole bugetare, şi anume:
- autorităţi publice şi acţiuni externe;
- alte servicii publice generale;
- apărare;
- ordine publică şi siguranţă naţională;
- transporturi.
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” fondurile se diminuează cu suma de 13.910
lei. Cheltuielile cu bunuri şi servicii se diminuează cu suma de 23.910 lei, iar proiectele cu finanţare
din Fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare se suplimentează cu suma de 10.000 lei. Suma
de 10.000 lei este necesară în vederea finanţării cheltuielilor cu TVA-ul la proiectul „Reactualizarea
strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui cu orizontul de timp 2013 – 2020”.
La capitolul „alte servicii publice generale” am propus suplimentarea fondurilor cu suma de
50.000 lei, la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, în vederea finanţării unor
acţiuni noi sau neprevăzute, în perioada următoare.
La capitolul „apărare” am propus suplimentarea fondurilor, la Centrul Militar Vaslui, cu suma
de 23.910 lei, la cheltuieli cu bunuri şi servicii. Cu această sumă se va finanţa serviciul de pază la
această instituţie în următoarele 3 luni.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, fondurile se diminuează cu suma 10.000
lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice. Această sumă priveşte finanţarea proiectului
SMURD. Aici avem în vedere faptul că derularea proiectului este întârziată şi această diminuare de
fonduri nu va influenţa negativ desfăşurarea activităţilor acestuia.
La capitolul „transporturi”, diminuarea de 1.069.100 lei este impusă de prevederile Ordonanţa
Guvernului nr. 18/2010 şi are în vedere reducerea cheltuielilor cu reparaţii şi întreţinerea drumurilor
judeţene.
Tot la acest capitol bugetar, în funcţie de plăţile ce s-au efectuat şi cele ce urmează să se
efectueze, am propus suplimentarea fondurilor cu suma de 3.340 lei la alte cheltuieli, precum şi la
comisioanele aferente împrumutului cu 200 lei şi diminuarea dobânzilor aferente împrumutului extern
cu suma de 200 lei.
În urma aplicării diminuării cu suma de 1.069.100 lei la capitolul „transporturi”, programul
lucrărilor ce se finanţează din sume defalcate din taxa pe valoare adăugată se prezintă în anexa nr. 7 la
proiectul de hotărâre.
După cum bine observaţi, Ordonanţa Guvernului nr. 18/2010 are un impact deosebit asupra
bugetului local al judeţului, ceea ce ne determină să luăm o serie de măsuri astfel încât efectul negativ
să fie resimţit cât mai puţin de fiecare instituţie sau acţiune ce se finanţează din bugetul local al
judeţului Vaslui.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că, fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient şi în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă
propun să aprobaţi proiectul rectificării bugetului local al judeţului Vaslui pentru anul 2010, în forma
în care este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.91/2010
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010
având în vedere prevederile art. 1, alin.(2), litera „e” 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,
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HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- La partea de venituri, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 24/26.03.2010 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2010 se aprobă următoarele influenţe:
-leiVENITURI TOTALE:
+690
din care:
- donaţii din străinătate
+690
Art.2.- La partea de cheltuieli, comparativ cu nivelele aprobate prin Hotărârea Consiliului
judeţean Vaslui nr. 24/26.03.2010 privind adoptarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2010 se aprobă următoarele influenţe:
- leiCHELTUIELI TOTALE:
+690
din care:
-cheltuieli de personal
+140
-bunuri şi servicii
+550
Art.3.- Sinteza bugetului rectificat al fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa
nr. 1.
Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, se prezintă în anexa nr. 2,
iar defalcarea cheltuielilor pe beneficiarii de credite bugetare este redată în anexa nr. 3.
Art.4.- Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, se suplimentează cu
suma de 690 lei. Cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 140 lei, iar cheltuielile cu
bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 550 lei.
Art.5.- Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct” se prezintă în anexa nr. 4.
Art.6.- Lista sinteză a cheltuielilor de capital, cu desfăşurare atât fizică precum şi valorică, se
prezintă în anexele nr. 5 şi 5a.
Art.7.- Anexele nr. 1- 5a fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr .91/27 august 2010
SINTEZA
bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010
rectificarea l - a
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
l.
VENITURI CURENTE
C. VENITURI NEFISCALE
C1. Venituri din proprietate
31.08 Venituri din dobânzi
31.08.03 Alte venituri din dobânzi
C2. Vânzări de bunuri şi servicii
36.08 Diverse venituri
36.08.50 Alte venituri
IV. 43.08 SUBVENŢII
44.08 Donaţii din străinătate
44.08.01 Donaţii din străinătate
44.08.03 De la alte administraţii
B. TOTAL CHELTUIELI

U.M. = lei
Program Influente Program
aprobat
+,rectificat
4.855.757
690
4.856.447
24.000
0
24.000
24.000
0
24.000
4.000
0
4.000
4.000
0
4.000
4.000
4.000
20.000
0
20.000
20.000
0
20.000
20.000
20.000
4.831.757
690
4.832.447
4.831.757
690
4.832.447
50.400
690
51.090
4.781.357
4.781.357
4.855.757
690
4.856.447
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01. CHELTUIELI CURENTE
10. Cheltuieli de personal
20. Bunuri şi servicii
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe

877.948
228.148
649.800
3.977.809
3.977.809
3.977.809

690
140
550
0
0
0

878.638
228.288
650.350
3.977.809
3.977.809
3.977.809

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.91/27 august 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2010
rectificarea l - a
U.M. =
lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE:
4.855.757
690
4.856.447
01. CHELTUIELI CURENTE
877.948
690
878.638
10. Cheltuieli de personal
228.148
140
228.288
20. Bunuri şi servicii
649.800
550
650.350
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
3.977.809
0
3.977.809
71. Active nefinanciare
3.977.809
0
3.977.809
71.01 Active fixe
3.977.809
0
3.977.809
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
TOTAL CHELTUIELI
50.400
690
51.090
01. CHELTUIELI CURENTE
50.400
690
51.090
10. Cheltuieli de personal
5.880
140
6.020
10.01 Cheltuieli salariale în bani
4.608
113
4.721
10.03 Contribuţii
1.272
27
1.299
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
962
21
983
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
24
0
24
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
240
5
245
10.03.04 Contribuţii de asigurări pentru accidente de muncă
7
0
7
şi boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
39
1
40
20.Bunuri şi servicii
44.520
550
45.070
20.01 Bunuri şi servicii
11.340
90
11.430
20.30 Alte cheltuieli
33.180
460
33.640
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
TOTAL CHELTUIELI
4.805.357
0
4.805.357
01. CHELTUIELI CURENTE
827.548
0
827.548
10. Cheltuieli de personal
222.268
0
222.268
10.01 Cheltuieli salariale în bani
177.811
0
177.811
10.03 Contribuţii
44.457
0
44.457
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
32.696
0
32.696
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
889
0
889
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
9.246
0
9.246
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi
414
0
414
boli profesionale
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizaţii 0,85%
1.212
0
1.212
20 .Bunuri şi servicii
605.280
0
605.280
20.01 Bunuri şi servicii
86.405
0
86.405
20.05 Bunuri de natura obiectelor de inventar
362.694
0
362.694
20.13 Pregatire profesionala
136.080
0
136.080
20.30 Alte cheltuieli
20.101
0
20.101
70. CHELTUIELI DE CAPITAL
3.977.809
0
3.977.809
71. Active nefinanciare
3.977.809
0
3.977.809
71.01 Active fixe
3.977.809
0
3.977.809
71.01.01 Construcţii
3.840.763
0
3.840.763
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71.01.03 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale

137.046

0

137.046
ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.91/27 august 2010

SINTEZA
cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe ordonatori de credite, pe anul 2010
rectificarea l - a
UM=lei
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
CHELTUIELI TOTALE
4.855.757
690
4.856.447
51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
50.400
690
51.090
- Consiliul judeţean Vaslui
50.400
690
51.090
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
4.805.357
0
4.805.357
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui
4.805.357
0
4.805.357
ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.91/27 august 2010
BUGETUL
privind Proiectul "Centrul de informare Europe Direct" pe anul 2010
rectificarea l - a
cap. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe
U.M. = lei
- Consiliul Judeţean Vaslui
Program Influente Program
SPECIFICAŢIE
aprobat
+,rectificat
TOTAL CHELTUIELI
50.400
690
51.090
01. CHELTUIELI CURENTE
50.400
690
51.090
10. Cheltuieli de personal
5.880
140
6.020
10.01 Cheltuieli salariale în bani
4.608
113
4.721
10.03 Contribuţii
1.272
27
1.299
10.03.01 Contribuţii de asigurări sociale de stat
962
21
983
10.03.02 Contribuţii de asigurări şomaj
24
24
10.03.03 Contribuţii de asigurări sociale de sănătate
240
5
245
10.03.04 Contribuţii de asigurări pt. accidente de muncă şi boli profes.
7
7
10.03.06 Contribuţii pt.concedii şi indemnizatii 0,85%
39
1
40
20.Bunuri şi servicii
44.520
550
45.070
20.01 Bunuri şi servicii
11.340
90
11.430
20.30 Alte cheltuieli
33.180
460
33.640
ANEXA Nr.5
la Hotărârea nr.91/27 august 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din fonduri externe nerambursabile pe anul 2010
rectificarea l - a
UM=lei
Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Specificaţie
TOTAL din care:
B. Investitii noi
C. Alte cheltuieli de investiţii
68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
-Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
B. Investiţii noi
-Proiect "Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii" Vaslui, din care:
-construcţie adăpost de zi şi noapte pentru copii străzii Vaslui
-Proiect "Restructurarea CRRCH" Huşi, din care :
- construcţie Centrul de recuperare şi reabilitare Vutcani
- construcţie Complex de două locuinţe protejate de tip familial pentru persoanele

Suma
3.977.809
3.840.763
137.046
3.977.809
3.977.809
3.840.763
587.449
587.449
3.253.314
1.817.208
728.700
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12
13

adulte cu dizabilităţi Dumeşti
- construcţie Complex de două locuinţe protejate de tip familial pentru persoanele
adulte cu dizabilităţi Muntenii de Sus
C. Alte cheltuieli de investiţii

707.406
137.046

ANEXA Nr.5 a
la Hotărârea nr. 91/27 august 2010
LISTA
poziţiei "Alte cheltuieli de investiţii " cu finanţare din fonduri externe nerambursabile,
rectificarea l - a
UM=lei
Nr. Nominalizarea achiziţiilor de bunuri şi a altor cheltuieli de
crt
investiţii
1 TOTAL CHELTUIELI
2 68.08 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ
3
- Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului
-Proiect "Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii" Vaslui,
4
din care:
5
- calculator cu soft
6
- carucior suport vase inox
7
-Proiect "Restructurarea CRRCH" Huşi, din care:
8
- aragaz 6 ochiuri
9
- calandru
10
- calculator
11
- maşină de spălat industrială
12
- uscător industrial

Preţ
UM Cantitate
unitar
x
x
x
x
x
x

Valoare
137.046
137.046
137.046

x

x

x

10.206

buc
buc
x
buc
buc
buc
buc
buc

2
1
x
2
1
4
1
2

4.200
1.806
x
2.520
21.000
4.200
42.000
21.000

8.400
1.806
126.840
5.040
21.000
16.800
42.000
42.000

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
RAPORT
privind rectificarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010
Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu
modificările şi completările ulterioare, supun astăzi, atenţiei dumneavoastră adoptarea bugetului
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010.
Din start aş dori să vă reamintesc că în cadrul acestui buget se regăsesc un număr de 3 proiecte,
din care unul este finanţat direct de UE, făcând parte din categoria proiectelor de preaderare şi două
proiecte se finanţează din fonduri de la alte administraţii, proiecte ce sunt implementate de Direcţia
generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui.
Cele trei proiecte sunt:
- Centrul de informare „Europe Direct”;
- Restructurare CRRCH Huşi;
- Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui.
În sinteză, proiectul rectificării bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2010,
cuprinde la venituri o suplimentare cu suma de 690 lei şi aceeaşi sumă la cheltuieli.
Din total, cheltuielile de personal se suplimentează cu suma de 140 lei, iar cheltuielile cu
bunuri şi servicii se suplimentează cu suma de 550 lei.
Întreaga rectificare operează la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe”, în cadrul căruia
se derulează proiectul „Centrul de informare Europe Direct”.
Necesitatea de rectificare a bugetului fondurilor externe nerambursabile rezultă din diferenţa
de curs valutar. În faza iniţială, bugetul a fost calculat la un nivel al cursului de 4,2 lei/euro.
În cadrul proiectului, contractele ce vizează desfăşurarea activităţilor sunt încheiate în euro, dar
plăţile se efectuează în lei, la cursul infoeuro din luna plăţii.
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Ca urmare a acestui fapt, cu această rectificare punem de acord cifrele incluse în buget, cu
nivelul sumelor ce se plătesc, având în vedere cursul valutar actual mediu, de 4,3 lei /euro.
Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că fondurile pe care le
veţi aproba, vor fi cheltuite eficient în folosul cetăţenilor din judeţul Vaslui şi în conformitate cu
prevederile actelor normative în vigoare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma în care
este prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.92/2010
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui
pe anul 2009
având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), litera „b” şi alin.(3), litera „a” şi ale art. 97, alin.(1)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009,
prevăzut în anexele 1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.92 /2010
SINTEZA
execuţiei bugetului Consiliului judeţean Vaslui pe anul 2009
U.M. = lei
SPECIFICATIE
A. VENITURI TOTALE
1. Venituri curente
1.1. Venituri fiscale
1.2. Venituri nefiscale
2, Venituri de capital
3. Subventii primite de la bugetul de stat
3.1. Subventii primite pentru finantarea programelor
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
3.2. Subventii primite de bugetele locale pentru
finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
3.3.Subventii primite unitatile sanitare
3.4.Subventii primite pentru finantarea programului
de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu
apa a satelor
3.5. Subventii pentru lucrarile de retehnologizare

Prevederi
initiale

Prevederi
definitive

193.530.297 196.570.418
127.430.480 129.335.498
126.656.100 128.783.342
799.380
577.156
11.685.100
54.372.397 52.682.397

Incasari/plati
realizate
188.435.968
129.224.428
128.776.996
469.607
59.953
44.601.916

10.000.000

10.000.000

8.478.244

29.506.000

34.818.000

34.816.878

193.000

697.300

687.000

6.950.000

402.697

incasari
/buget
definitiv
95,86%
99,91%
100,00%
81,37%
84,66%
84,78%

100,00%
98,52%

5,79%
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centrale termice
3.6. Subventii pentru programul operational regional
3.7. subventii pentru proiecte FEN postaderare
4. Subventii primite proiecte FEN
POSTADERARE
Prefinantare dezvoltare regionala
Fondul social european
Programe comunitare 2007-2013
5. Donatii si sponsorizari
B.CHELTUIELI TOTALE
1. Cheltuieli curente
1.1. Cheltuieli de personal
1.2. Cheltuieli materiale si servicii
1.3 Transferuri pentru institutii publice
1.4. Alte transferuri
1,5 Asistenta sociala
1,6 alte cheltuieli
1,7 dobinzi bancare
1,8 sume privind plati proiecte
1,9 plat efec in ani prec si recup anul curent
2. Cheltuieli de capital
2.1. Investitii ale institutiilor publice
C. rezerva bugetara 2009

217.097
14.456.300

217.097

217.097

17.320

14.527.523

14.527.496

2.338.276
110.741
12.078.506
25.000
25.000
193.320.297 196.570.418
146.717.889 163.829.325
59.197.117 60.581.588
21.670.612 23.021.646
17.862.937 12.902.671
2.669.568
3.100.822
40.427.370 45.666.328
3.330.000
3.359.261
1.777.159
1.726.159
14.653.923
-216.874
-1.183.073
45.900.577 26.630.062
45.900.577 26.630.062
701.831
6.111.031

2.338.275
110.715
12.078.506
22.175
163.423.505
145.496.937
59.871.655
21.747.396
12.773.627
2.842.702
45.663.056
3.315.282
591.601
22.033
-1.330.415
17.926.568
17.926.568

17.320

100,00%

100,00%
100,00%
99,98%
100,00%
88,70%
83,14%
88,81%
98,83%
94,46%
99,00%
91,68%
99,99%
98,69%
34,27%
0,15%
112,45%
67,32%
67,32%
0,00%

ANEXA Nr.2
la Hotărârea nr.92/2010
DETALIEREA
execuţiei veniturilor bugetului Consiliului judeţean Vaslui pe anul 2009
U.M.= lei
SPECIFICATIE
VENITURI TOTALE
A. Venituri curente
A.1. Venituri fiscale
impozit pe profit de la agentii economici
taxa asupra mijloacelor de transport depersoane
juridice si fizice
taxa si tarife pentru eliberarea de licente si
autorizatii de functionare
A.2. Venituri nefiscale
- venituri din prestari si servicii
- venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate
potrivit dispozitiilor legale
- venituri din devidente
VENITURI DIN DOBINZI
- restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor
precedenti
- venituri din concesiuni si inchirieri
- alte veniruri din prestari servicii si alte activitati
diverse venituri
A,3 Venituri din capital
'- venituri din valorificarea bunurilor
B. Sume defalcate din TVA
-sume din TVA pentru drumurile jud. si comunale
-sume din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale
- sume defalcate din TVA pt invatamantul special,

Prevederi
initiale
193.530.297
127.430.480
502.100
42.100

Prevederi
definitive

Incasari
realizate

196.570.418 188.435.968
129.335.498 129.224.428
671.016
671.018
-45.110
-45.110

incasari
/buget
definitiv
95,86%
99,91%
100,00%
100,00%

210.000

162.860

162.862 100,00%

250.000
774.380
115.000

553.266
552.156
6.078

553.266 100,00%
447.432 81,03%
6.078 100,00%

30.000
81.000

30.000
81.000
42.586

100.000
55.000
250.000
143.380
11.685.100
11.685.100
101.305.000
11.250.000
19.262.000
70.793.000

72.662
258.443
61.387
0
100.957.000
10.902.000
19.262.000
70.793.000

6.250

20,83%
0,00%
42.585 100,00%

72.661
258.443
61.415
59.953
59.953
100.950.652
10.895.652
19.262.000
70.793.000

100,00%
100,00%
100,05%

99,99%
99,94%
100,00%
100,00%
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consultanta agricola, programul "corn si lapte" si
pentru sustinerea sistemului de protectie a copilului
C, Sume defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrare
B.5. Sume alocate de Consiliul judetean pentru
echilibrarea bugetelor locale
D. Cote defalcate din impozitul pe venit
E. Cote defalcate din impozitul pe salari
F. Subventii
A. Subventii primite de la bugetul de stat
3.1. Subventii primite pentru finantarea programelor
prioritare de mediu si gospodarire a apelor
3.2. Subventii primite de bugetele locale pentru
finantarea drepturilor acordate persoanelor cu
handicap
3.3.Subventii primite unitatile sanitare
3.4.Subventii primite pentru finantarea programului
de pietruire a drumurilor comunale si alimentarea cu
apa a satelor
3,6 Subventii pentru programul operational regional
3,7 subventii pentru proiecte FEN posaderare
4. Subventii primite proiecte FEN
POSTADERARE
Prefinantare dezvoltare regionala
Fondul social european
Programe comunitare 2007-2013
G,Transferuri voluntare altele decit subventiile
donatii si sponsorizari

7.839.000

8.515.816

8.515.816 100,00%

7.839.000
17.010.000

8.515.816
18.639.510

8.515.816 100,00%
18.639.510 100,00%

54.372.397
54.372.397

52.682.397
52.682.397

44.601.916
44.601.916

10.000.000

10.000.000

8.478.244

29.506.000

34.818.000

34.816.878

193.000

697.300

687.000

6.950.000

402.697

217.097
14.456.300

217.097

217.097

17.320

14.527.523

14.527.496

17.320

2.338.276
110.741
12.078.506
25.000
25.000

25.000
25.000

84,66%
84,66%
84,78%

100,00%
98,52%

5,79%
100,00%

100,00%
2.338.275 100,00%
110.715
99,98%
12.078.506 100,00%
22.175 88,70%
22.175 88,70%

ANEXA Nr. 3
la Hotararea nr.92/ 2010
DEFALCAREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului local al judetului pe anul 2009
U.M.=lei
PREVEDERI PREVEDERI
PLATI %plati/buget
SPECIFICATIE
INITIALE DEFINITIVE REALIZATE
definitiv
CHELTUIELI TOTALE:
193.530.297
196.570.418
163.423.505
83,14%
1.Cheltuieli curente
147.636.594
171.123.429
146.827.352
85,80%
10. Cheltuieli de personal
59.197.117
60.581.588
59.871.655
98,83%
20. Bunuri şi servicii
21.670.612
23.021.646
21.747.396
94,46%
30. Dobanzi
1.777.159
1.726.159
591.601
34,27%
50,04 Fond de rezerva la disp
701.831
6.111.031
0
0,00%
bugetelor locale
51. Transferuri intre unitati ale
17.862.937
12.902.671
12.773.627
99,00%
administratiei publice
55. Alte transferuri
2.669.568
3.100.822
2.842.702
91,68%
56, Proiecte
14.653.923
22.033
0,15%
57. Asistenţă socială
40.427.370
45.666.328
45.663.056
99,99%
59. Alte cheltuieli
3.330.000
3.359.261
3.315.282
98,69%
70. Cheltuieli de capital
46.110.577
26.630.062
17.926.568
67,32%
71. Active nefinanciare
45.900.577
26.630.062
17.926.568
67,32%
71.01 Active fixe
45.900.577
26.420.062
17.716.568
67,06%
72. Active financiare
210.000
210.000
210.000
100,00%
72.01.01 Participarea la capitalul
210.000
210.000
210.000
100,00%
social al societatilor comerciale
85 Plati efectuate in anii precedenti si
-216.874
-1.183.073
-1.330.415
112,45%
recup an curent
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51.02. AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI
ACŢIUNI EXTERNE
CHELTUIELI TOTALE:
1. Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in
bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de
asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de
asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de
asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de
asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul
national unic de asig.sociale de sanatate
0,85%
10.03.06 Fd. de garantie pt
plata creantelor 0,25%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.06
Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către
instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55,01,08 Programe PHARE
55.01.18 Alte transferuri
curente interne
55.02 Transferuri curente in
strainatate
55.02.01 Contributii si cotizatii
56,Proiecte cu fin, din fd,
externe neramb, postaderare
56,02 Programe din Fondul
Social European
56,02,01 Finantare nationala
56,02,02 Finantare Uniunii
Europene
56,02,03 Cheltuieli neeligibile
57,02 Asistenta sociala

10.611.055
10.122.467
7.209.197

9.344.802
8.992.272
5.841.297

7.749.172
7.687.860
5.830.395

82,92%
85,49%
99,81%

5.686.668

4.627.732

4.616.830

99,76%

1.522.529

1.213.565

1.213.565

100,00%

1.144.426

899.728

899.728

100,00%

27.843

22.623

22.623

100,00%

290.609

238.286

238.286

100,00%

9.285

7.518

7.518

100,00%

50.366

45.410

45.410

100,00%

1.856.652
789.690
100.000

1.929.966
801.815
115.000

977.009
600.582
96.493

50,62%
74,90%
83,91%

51.790

51.790

16.976

32,78%

100.000

100.000

45.368

45,37%

40.000

40.000

37.548

93,87%

114.165
30.000
30.000
601.007

68.240
30.000
30.000
693.121

10.933
2.450
4.148
162.511

16,02%
8,17%
13,83%
23,45%

877.568
877.568
21.400

1.069.193
1.052.593
201.125

863.780
861.566
144.650

80,79%
81,85%
71,92%

856.168

851.468

716.916

84,20%

0

16.600

2.214

13,34%

16.600

2.214

13,34%

151.816

16.676

10,98%

151.816

16.676

10,98%

41.075

986

2,40%

110.741

15.690

14,17%

179.050
179.050
179.050
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70,02 Cheltuieli de capital
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE
GENERALE
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
50,04 fond de rezerva la dispozitia
aut 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 cons.locale si judetene pt
acordarea unor ajutoare catre unitatile
ad-teritoriale in situatii de extrema
urgenta
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
60.02 APĂRARE
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in
bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de
asigurări sociale de sănătate
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20,06 Deplasari interne
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20,14 Protectia muncii
20.30 Alte cheltuieli
2. 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:
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza

409.174

144.649

35,35%

-56.644

-83.337

147,12%

1.651.831
1.651.831

9.749.131
9.749.131

3.630.405
3.630.405

37,24%
37,24%

701.831

6.111.031

950.000

3.638.100

3.630.405

99,79%

950.000

3.638.100

3.630.405

99,79%

950.000

924.000

916.305

99,17%

2.714.100

2.714.100

100,00%

212.803
207.675
0

190.514
185.386
0

89,53%
89,27%

488.588

0,00%

-216.874
185.628
180.500
0

0
0

0
0

180.500
64.500
10.000

207.675
83.185
3.885

185.386
67.812
2.389

89,27%
81,52%
61,49%

4.600

2.600

1.210

46,54%

2.000

1.000

1.000

1.000

480

48,00%

400
98.000
5.128
5.128
5.128

400
115.605
5.128
5.128
5.128

113.495
5.128
5.128
5.128

0,00%
98,17%
100,00%
100,00%
100,00%

5.128

5.128

5.128

100,00%

274.738
274.738
130.780
85.555
230

217.489
202.489
125.171
92.260
705

179.273
164.456
87.138
61.583
538

82,43%
81,22%
69,62%
66,75%
76,31%

21.030

1.030

1.028

99,81%

4.530

4.530

4.393

96,98%

375

375

360

96,00%

0,00%
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20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către
instituţii publice
57,Asistenta sociala
57,02 Ajutoare sociale
57,02,02 Ajutoare sociale in
natura
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Alte active fixe
71.01.30 Construcţii
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
65.02. ÎNVĂŢĂMÂNT
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in
bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de
asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de
asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de
asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de
asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul
national unic de asig.sociale de sanatate
0,85%
10.03.06 Fd. de garantie pt
plata creantelor 0,25%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale
sanitare
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.06
Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20,12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.14 Protecţia muncii
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către

19.060

26.271

19.236

73,22%

143.958

73.958

73.958

100,00%

143.958

73.958

73.958

100,00%

143.958

73.958

73.958

100,00%

3.360
3.360

3.360
3.360

100,00%
100,00%

3.360

3.360

100,00%

20.000
20.000
20.000
20.000

19.799
19.799
19.799
19.799

99,00%
99,00%
99,00%
99,00%

-5.000

-4.982

99,64%

23.858.420
22.913.870
9.865.528

24.146.435
23.144.491
10.083.350

23.992.733
23.077.714
10.060.213

99,36%
99,71%
99,77%

7.727.184

7.905.134

7.889.337

99,80%

2.138.344

2.178.216

2.170.876

99,66%

1.587.293

1.633.375

1.628.513

99,70%

42.733

44.177

43.978

99,55%

418.445

440.305

438.189

99,52%

19.287

19.136

19.016

99,37%

70.586

41.223

41.180

99,90%

1.682.022
952.465
79.400
414.000

1.729.652
996.245
82.198
449.755

1.703.162
978.072
82.151
448.160

98,47%
98,18%
99,94%
99,65%

18.600

19.030

16.324

85,78%

114.800

112.371

112.321

99,96%

28.610

11.596

10.521

90,73%

17.600

17.785

17.785

100,00%

7.750
8.800

1.300
9.520

9.220

0,00%
96,85%

39.997

29.852

28.608

95,83%

100.950

15.000

0

0,00%

100.950
100.950

15.000
15.000

0

0,00%
0,00%
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instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE
57. Asistenţă socială
57.02 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în
numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în
natura
57,02,03 Tichete cresa
57,02,04 Tichete cadou pentru
cheltuieli sociale
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71,01,01 Constructii
71.01.02 Maşini,echipamente
şi mijloace de transport
71.01.03 Mobilier,aparatură
birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
66.02 SĂNĂTATE
CHELTUIELI TOTALE:
1. Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12
Consultanta si
expertiza
20.30.01Alte cheltuieli ( reclama
si publicitate)
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.03 Actiuni de sanatate
51.01.39 Transferuri din
bugetele consiliilor locale si judetene
pentru finantarea unitatilor de asistenta
medico-sociale
51.02 Transferuri de capital
51.02.12 Transferuri pentru
finantarea investitiilor la spitale
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
67.02 CULTURĂ ,RECREERE ŞI
RELIGIE
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in
bani

24.000
24.000
24.000
11.241.370
11.241.370

104.119
104.119
104.119
11.212.370
11.212.370

104.119
104.119
104.119
11.210.220
11.210.220

100,00%
100,00%
100,00%
99,98%
99,98%

78.900

80.527

78.527

97,52%

11.089.970

11.091.026

11.091.026

100,00%

2.000

397

397

100,00%

70.500

40.420

40.270

99,63%

944.550
944.550
944.550
531.000

1.002.551
1.002.551
1.002.551
531.000

915.625
915.625
915.625
510.500

91,33%
91,33%
91,33%
96,14%

33.250

91.251

64.899

71,12%

20.300

20.300

9.500

46,80%

360.000

360.000

330.726

91,87%

-607

-606

99,84%

2.290.169
1.720.795
15.000
15.000

2.244.690
1.695.494
0

98,01%
98,53%
0,00%
0,00%

1.778.000
1.208.000
15.000
15.000

0
0
1.193.000

1.705.795

1.695.494

99,40%

193.000

697.300

687.000

98,52%

193.000

697.300

687.000

98,52%

1.000.000

1.008.495

1.008.494

100,00%

1.000.000

1.008.495

1.008.494

100,00%

570.000
570.000
570.000
570.000

570.000
570.000
570.000
570.000

549.821
549.821
549.821
549.821

96,46%
96,46%
96,46%
96,46%

-626

-625

99,84%

11.364.550
11.317.818
2.107.718

11.350.138
11.422.959
2.139.588

10.920.984
11.114.474
2.040.696

96,22%
97,30%
95,38%

1.653.887

1.669.066

1.593.541

95,48%
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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 pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul
national unic de asig.sociale de sanatate
0,85%
10.03.06 Fd. de garantie pt
plata creantelor 0,25%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.06
Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20.12 Consultanta si expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20.16 Studii si cercetari
20,19 contrib ale adm locale ptr
realizarea de lucrari
20.24 Comisioane si alte costuri
aferente imprumuturilor
20,25Cheltuieli judiciare
20.30 Alte cheltuieli
30. Dobanzi
30.03 Alte dobanzi
30.03.05 Dobanzi la
operatiunile de leasing
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către
instituţii publice
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE
55.01.18 Alte transferuri
curente interne
57,02 Asistenta sociala
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
2. 70. Cheltuieli de capital

453.831

470.522

447.155

95,03%

339.579

343.470

326.571

95,08%

8.320

8.516

8.024

94,22%

85.669

87.780

83.433

95,05%

6.048

6.048

5.575

92,18%

14.215

24.708

23.552

95,32%

353.850
206.850
5.000

390.900
207.554
26.417

361.587
189.717
25.561

92,50%
91,41%
96,76%

3.000

2.000

994

49,70%

4.000

1.674

1.649

98,51%

42.000

42.789

42.459

99,23%

4.000

3.300

2.150

65,15%

89.000

107.166

92,43%

0

99.057
0
0

5.439.250

5.406.800

5.313.789

98,28%

5.439.250

5.406.800

5.313.789

98,28%

5.439.250

5.406.800

5.313.789

98,28%

87.000
87.000
87.000

126.410
126.410
126.410

83.120
83.120
83.120

65,75%
65,75%
65,75%

0
3.330.000
350.000

3.359.261
350.000
10.000

3.315.282
338.710
10.000

98,69%
96,77%
100,00%

2.850.000

2.869.261

2.856.573

99,56%

130.000

130.000

109.999

84,61%

46.732

46.732

46.732

100,00%
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71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71,01,01 Constructii
71.01.02 Maşini, echipamente
si mijloace de transport
71.01.03 Mobilier, aparatură
birotică şi alte active corporale
71.01.30 Alte active fixe
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
68.02 ASIGURĂRI ŞI
ASISTENŢĂ SOCIALĂ
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
10. Cheltuieli de personal
10.01 Cheltuieli salariale in
bani
10.03 Contribuţii
10.03.01 Contribuţii de
asigurări sociale de stat
10.03.02 Contribuţii de
asigurări somaj
10.03.03 Contribuţii de
asigurări sociale de sănătate
10.03.04 Contribuţii de
asigurări pentru accidente de muncă si
boli profesionale
10.03.05 Contributii pt.Fondul
national unic de asig.sociale de sanatate
0,85%
10.03.06 Fd. de garantie pt
plata creantelor 0,25%
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.02 Reparaţii curente
20.03 Hrana
20.04 Medicamente si materiale
sanitare
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.06
Deplasări,detaşări,transferări
20.11 Cărţi,publicaţii si
materiale documentare
20.13 Pregatire profesionala
20.30 Alte cheltuieli
51. Transferuri intre unitati ale
administratiei publice
51.01 Transferuri curente
51.01.01 Transferuri către
instituţii publice
51.01.14 Transferuri din
bugetele consiliilor judetene ptentru
finantarea centrelor de zi pentru
protectia copilului
51.01.39 Transferuri din
bugetele consiliilor judetene ptentru
finantarea unitatilor de asistenta medico

46.732
46.732
46.732

46.732
46.732
46.732

46.732
46.732
46.732

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

-119.553

-240.222

200,93%

86.117.613
85.517.613
40.014.674

92.523.117
93.233.486
42.517.353

91.809.395
92.572.164
41.940.351

99,23%
99,29%
98,64%

31.676.534

33.452.997

32.969.906

98,56%

8.338.140

9.064.356

8.970.445

98,96%

6.145.279

6.632.694

6.591.601

99,38%

154.016

169.046

164.587

97,36%

1.595.669

1.753.614

1.708.100

97,40%

81.755

87.961

85.949

97,71%

361.421

421.041

420.208

99,80%

12.390.010
4.094.500
415.000
6.071.900

13.259.517
5.346.632
742.586
4.919.724

13.181.118
5.322.312
742.586
4.865.709

99,41%
99,55%
100,00%
98,90%

240.000

217.965

217.965

100,00%

500.000

234.937

234.937

100,00%

185.000

386.048

386.048

100,00%

41.000

25.029

25.029

100,00%

70.000
772.610

70.000
1.316.596

70.000
1.316.532

100,00%
100,00%

2.926.929

2.063.018

2.059.981

99,85%

2.926.929

2.063.018

2.059.981

99,85%

200.000

200.000

200.000

100,00%

2.726.929

1.863.018

1.859.981

99,84%
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sociala
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.08 Programe PHARE
57. Asistenţă socială
57.01 Ajutoare sociale
57.02.01 Ajutoare sociale în
numerar
57.02.02 Ajutoare sociale în
natura
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.02 Maşini,echipamente
şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
85 Plati efectuate in anii precedenti si
recup an curent
70.02 LOCUINTE, SERVICII SI
DEZVOLTARE PUBLICĂ
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20,24,01 Comisioane aferente
imprumuturilor
30,Dobinzi
20.30,02,05 Dobinzi aferente
imprumuturilor
2. 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
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.12 Consultanta,expertiza
20,24,01 Comisioane aferente
imprumuturilor
30,Dobinzi
20.30,02,05 Dobinzi aferente
imprumuturilor
2. 70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71,01,01 Constructii
71,01,30 Alte active fixe
80.02 ACTIUNI GENERALE
ECONOMICE,COMERCIALE SI
DE MUNCA
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii

1.000.000
1.000.000
1.000.000
29.186.000
29.186.000

943.000
943.000
943.000
34.450.598
34.450.598

941.238
941.238
941.238
34.449.476
34.449.476

99,81%
99,81%
99,81%
100,00%
100,00%

29.186.000

34.450.598

34.449.476

100,00%

600.000
600.000
600.000

160.000
160.000
160.000

107.600
107.600
107.600

67,25%
67,25%
67,25%

600.000

160.000

107.600

67,25%

-870.369

-870.369

100,00%

55.000
5.000
5.000

362.460
55.000
5.000

329.926
26.408
41

91,02%
48,01%
0,82%

5.000

5.000

41

0,82%

50.000

50.000

26.367

52,73%

50.000

50.000

26.367

52,73%

0
0

307.460
307.460

303.518
303.518

98,72%
98,72%

0

307.460

303.518

98,72%

0

0

0

10.737.933
737.933
42.000
2.000
35.000

10.737.933
686.933
42.000
2.000
35.000

8.619.798
130.583
35.195
1.785
33.320

80,27%
19,01%
83,80%
89,25%
95,20%

5.000

5.000

90

1,80%

695.933

644.933

95.388

14,79%

695.933

644.933

95.388

14,79%

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000

10.051.000
10.051.000
10.051.000
10.000.000
51.000

8.489.215
8.489.215
8.489.215
8.475.361
13.854

84,46%
84,46%
84,46%
84,75%
27,16%

969.500
759.500
78.500

1.014.360
780.010
88.710

989.479
755.168
71.523

97,55%
96,82%
80,63%
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20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.30 Alte cheltuieli
55. Alte transferuri
55.01 Transferuri interne
55.01.18 Alte transferuri
curente interne
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.30 Alte active fixe
72.01 Active financiare
72.01.01 Participarea la
capitalul social al societatilor
comerciale
84.02 TRANSPORTURI
CHELTUIELI TOTALE:
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.01 Bunuri si servicii
20.05 Bunuri de natura
obiectelor de inventar
20.12 Consultanta,expertiza
20.13 Pregatire profesionala
20,24,01 Comisioane aferente
imprumuturilor
20,30 Alte cheltuieli
30,Dobinzi
20.30,02,05 Dobinzi aferente
imprumuturilor
55.01 Transferuri curente
55.01.01 Transferuri catre
institutii publice
56,Proiecte cu fin, din fd,
externe neramb, postaderare
56,02 Programe din Fondul
Social European
56,02,01 Finantare nationala
56,02,02 Finantare Uniunii Europene
56,02,03 Cheltuieli neeligibile
2. 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
recup an curent
87,02 ALTE ACTIUNI
ECONOMICE
1.Cheltuieli curente
20. Bunuri si servicii
20.12 Consultanta,expertiza
20,30 Alte cheltuieli
56,Proiecte cu fin, din fd,
externe neramb, postaderare
56,01 Programe din Fondul

75.000

85.210

68.986

80,96%

3.000

3.000

2.337

77,90%

500
681.000
681.000

500
691.300
691.300

200
683.645
683.645

40,00%
98,89%
98,89%

681.000

691.300

683.645

98,89%

210.000
210.000
210.000

234.350
24.350
24.350
24.350
210.000

234.311
24.311
24.311
24.311
210.000

99,98%
99,84%
99,84%
99,84%
100,00%

210.000

210.000

210.000

100,00%

43.658.716
12.827.457
4.866.431
4.587.730

32.060.649
18.551.545
5.227.312
5.131.312

12.588.228
5.781.140
5.144.494
5.129.756

39,26%
31,16%
98,42%
99,97%

600

600

486

81,00%

144.745
41.800

4.800
41.800

1.614

33,63%
0,00%

5.000

5.000

759

15,18%

86.556
1.031.226

43.800
1.031.226

11.879
469.846

27,12%
45,56%

1.031.226

1.031.226

469.846

45,56%

6.929.800

166.800

166.800

100,00%

6.929.800

166.800

166.800

100,00%

30.831.259
30.831.259
30.831.259
30.421.709
409.550

12.126.207

0,00%

12.126.207

0,00%

10.723.489
1.402.718

0,00%
0,00%

13.639.378
13.639.378
13.639.378
12.540.259
1.099.119

6.937.362
6.937.362
6.937.362
6.028.057
909.305

50,86%
50,86%
50,86%
48,07%
82,73%

-130.274

-130.274

100,00%

2.484.187

2.560.932

178.908

6,99%

69.867
69.867
63.997
5.870

2.376.643
743

6.100
743

0,26%
100,00%

743

743

100,00%

2.375.900

5.357

0,23%

2.375.900

5.357

0,23%
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european de dezv regionala
56,01,01 Finantare nationala
56,01,01 Finantare Uniunii Europene
2. 70. Cheltuieli de capital
71 Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Constructii
71.01.30 Alte active fixe

37.624
2.338.276
184.289
184.289
184.289

2.414.320
2.414.320
2.414.320
1.514.320
900000

184.289,00

855
4.502
172.808
172.808
172.808
0
172.808,00

2,27%
0,19%
93,77%
93,77%
93,77%
93,77%

ANEXA Nr.4
la Hotararea nr. ________/ 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului local al judeţului pe ordonatori de credite pe anul 2009

SPECIFICATIE
CHELTUIELI TOTALE
51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
54.02 ALTE SERVICII PUBLICE
GENERALE
-Serviciul public comunitar de evidenta a
persoanelor Vaslui
-Consiliul judetean Vaslui
-Consilii locale
57,02 PLATI EFECTUATE IN ANI
PRECEDENTI SI RECUPERATI SI
RECUPERATI IN ANUL CURENT
60.02 APARARE
- Centrul militar Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
61.02 ORDINE PUBLICA SI
SIGURANTA NATIONALA
- Inspectoratul pentrun situatii de urgenta
Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
-Şcoala speciala ,,Aurora" Vaslui
-Şcoala pentru surzi Vaslui
-Şcoala profesionala"Sf. Ecaterina" Huşi
-Şcoala speciala Negreşti
-Centrul Jud.de Resurse si Asistenta
Educationala
-Inspectoratul scolar al judetului Vaslui
-Consiliul Judeţean Vaslui
66.02 SANATATE
-Spitalul Judetean Vaslui
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Codaiesti
-Consiliul Judeţean Vaslui
67.02 CULTURA,RECREERE SI
RELIGIE
-Consiliul Judeţean Vaslui
-Teatrul "V.I.Popa "Bîrlad
-Muzeul "V.Pârvan"Bîrlad
-Biblioteca "N.Milescu Spătarul" Vaslui

BUGET
INITIAL

BUGET
DEFINITIV

PLATI
NETE

U.M.=lei
%plati/bu
get
definitiv
83,14%
82,92%
82,92%

193.530.297
10.611.055
10.611.055

196.570.418
9.344.802
9.344.802

163.423.505
7.749.172
7.749.172

1.651.831

9.749.131

3.630.405

37,24%

950.000

924.000

916.305

99,17%

701.831

6.111.031
2.714.100

2.714.100

0,00%
100,00%

185.628
180.128
5.500

212.803
206.633
6.170

190.514
188.846
1.668

89,53%
91,39%
27,03%

274.738

217.489

179.273

82,43%

86.000

103.700

81.477

78,57%

188.738
23.858.420
4.500.000
3.284.000
1.980.000
2.000.000

113.789
24.146.435
4.462.034
3.206.624
2.021.225
2.342.382

97.796
23.992.733
4.461.589
3.163.624
2.021.225
2.320.000

85,95%
99,36%
99,99%
98,66%
100,00%
99,04%

500.000

519.750

518.273

99,72%

15.000
11.579.420
1.778.000
1.000.000
94.000
99.000
585.000

15.000
11.579.420
2.290.169
1.008.495
357.000
340.300
584.374

11.508.022
2.244.690
1.008.494
347.000
340.000
549.196

0,00%
99,38%
98,01%
100,00%
97,20%
99,91%
93,98%

11.364.550

11.350.138

10.920.984

96,22%

3.314.550
2.000.000
1.752.000
1.900.000

3.258.806
1.932.000
1.871.800
1.941.760

3.087.285
1.912.451
1.851.761
1.941.150

94,74%
98,99%
98,93%
99,97%

-216.874
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-Muzeul "Ştefan cel Mare"Vaslui
-Centrul Judetean pentru conservare si
promovare a culturii traditionale Vaslui
68.02 ASIGURARI SI ASISTENŢĂ
SOCIALĂ
-Direcţia generala de asistenta sociala si
protecţia copilului Vaslui
-Centrul de zi Negresti
-Centrul medico-social Bacesti
-Centrul medico-social Codaesti
-Centrul medico-social Ghermanesti
- Consiliul judetean Vaslui
70.02 SERVICII SI DEZV. PUBLICA ,
LOCUINTE, MEDIU SI APE
- Consiliul judetean Vaslui
74.02 PROTECTIA MEDIULUI
- Consiliul judetea Vaslui
80.02 ACTIUNI GENERALE
ECONOMICE,COMERCIALE SI DE
MUNCA
- Consiliul judetean Vaslui - Centrul de
afaceri
84.02 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
87,02ALTE ACTIUNI ECONOMICE
-Consiliul Judeţean Vaslui
97.02 REZERVA
-Consiliul Judeţean Vaslui

1.655.000

1.603.000

1.549.577

96,67%

743.000

742.772

578.760

77,92%

86.117.613

92.523.117

91.809.395

99,23%

82.534.400

90.490.746

89.621.435

99,04%

200.000
1.800.000
773.000
153.929
656.284

200.000
1.128.689
599.000
135.329
-30.647

200.000
1.126.670
599.000
134.311
127.979

100,00%
99,82%
100,00%
99,25%

55.000

362.460

329.926

91,02%

55.000
10.737.933
10.737.933

362.460
10.737.933
10.737.933

329.926
8.619.798
8.619.798

91,02%
80,27%
80,27%

969.500

1.014.360

989.479

97,55%

969.500

1.014.360

989.479

97,55%

43.658.716
43.658.716
2.484.187
2.484.187

32.060.649
32.060.649
2.560.932
2.560.932
0

12.588.228
12.588.228
178.908
178.908

39,26%
39,26%
6,99%
6,99%

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie
a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009
Doamnelor si domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările si completările ulterioare şi art.91,alin.(l), litera ,,b” şi alin.(3), litera „a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, vă prezint spre aprobare contul de
execuţie a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2009.
Pentru început vă reamintesc că, iniţial, bugetul local a fost aprobat prin Hotărârea nr.
38/3.04.2009, iar ulterior a fost rectificat de 9 ori, ultima hotărâre fiind adoptată în data de
29.01.2010 cu numărul 2.
Referitor la partea de venituri, vă informez că, pe total, s-a încasat suma de 188.435.967,58
lei faţă de un program de 196.570.418 lei aprobat de dumneavoastră, reprezentând 85,86%.
Veniturile proprii care s-au încasat în anul 2009 privesc următoarele subcapitole:
• taxa asupra mijloacelor de transport deţinute
de persoane fizice şi juridice
162.862 lei;
• taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe
şi autorizaţii de funcţionare
553.266 lei;
6.078 lei;
• venituri din prestări servicii şi alte activităţi
• venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate
conform dispoziţiilor legale
6.250 lei;
• venituri din dobânzi
42.585 lei
• venituri din concesiuni şi închirieri
72.661 lei;
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• alte venituri de la instituţii publice
258.443 lei.
• diverse venituri
61.415 lei
• venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului
privat al statului
59.953 lei
Sumele defalcate din TVA s-au realizat în procent de 99.99 %.
Acelaşi nivel ridicat al execuţiei bugetare, se regăseşte şi pe fiecare componentă a
prelevărilor şi anume :
• sume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare, în procent de 100%;
• cote defalcate din impozitul pe venit, în procent de 100%
• subvenţii primite pentru unităţile sanitare în sumă de 687.000 lei şi cele primite de la
A.N.P.H Bucureşti pentru finanţarea persoanelor cu handicap în suma de 34.816.878 lei
au fost utilizate integral.
• subvenţiile primite pentru finantarea programelor de mediu şi gospodărire a apelor au
fost utilizate integral, dar si primite au fost numai de 84,78%(8.478.244 lei)
• la capitolul subvenţii pentru proiecte – din suma de 14.744.593 lei primită a fost
transferat în fondul de rulment suma de 14.412.280 pentru a fi utilizată în anul 2010 pentru obiectivele
de investiţii prevăzute în listele de investiţii.
Subvenţiile primite de la bugetul de stat pentru alimentările cu apă şi pietruirea drumurilor
comunale, au fost de 13.739.510 lei, sume virate la comune pentru plata lucrărilor executate conform
Hotărârii Guvernului nr.577/1997 La acest capitol pentru lucrările efectuate pe drumurile judeţene am
primit suma de 402.697 lei, sumă integral utilizată.
La donaţii şi sponsorizări, programul propus de 25.000 lei s-a realizat în procent de 80,70%,
ceea ce în cifre absolute înseamnă 22.175 lei. Întreaga sumă priveşte activitatea Direcţiei Generale de
Asistenţă Socială şi Protecţie a Copilului Vaslui.
În anul 2009 cheltuielile totale au fost programate în sumă de 196.570.418 lei, iar
cheltuielile efectuate au fost de 163.423.505 lei, ceea ce în cifre relative înseamnă 83,14 %.
În cadrul cheltuielilor totale, cheltuielile de personal s-au realizat în procent de 98,83%,
cheltuielile materiale şi serviciile în procent de 94,46 %, transferurile în procent de 97,58%, asistenţă
socială în procent de 99.99%, alte cheltuieli 98,69%,dobânzi bancare 34,27%, sumele primite pentru
proiecte 0,15% şi cheltuielile de capital în procent de 67,32 %.
La capitolul „autorităţi publice” cheltuielile programate au fost în sumă de 9.344.802 lei.
Suma utilizată pentru funcţionarea întregului aparat al Consiliului judeţean Vaslui a fost de 7.749.172
lei, din care 5.830.395 lei la cheltuieli de personal, 977.009 lei la cheltuieli materiale şi servicii,
863.780 lei alte transferuri, 16.676 lei pentru proiecte şi 144.649 lei cheltuieli de capital. Diferenţa de
83.337 lei a fost acoperită din plăţi efectuate în anii precedenţi şi recuperaţi în anul curent.
Cheltuielile pentru „serviciul de evidenta a populaţie” în suma de 916.305 lei au fost
cheltuite astfel:847.00 lei cheltuieli de personal şi 69.305 lei cheltuieli materiale.
De asemenea suma de 2.714.100 lei a fost distribuită unor comune în baza hotărârilor emise de
către plenul Consiliului judeţean Vaslui emise în cursul anului 2009.
Cheltuielile pentru „apărare” totale sunt de 190.514 lei, din care pentru cheltuieli materiale
în sumă de 185.386 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 5.128 lei.
Cheltuielile pentru ,,ordine publică şi siguranţă naţionala” reprezintă cheltuieli materiale
în sumă de 87.138 lei, transferuri 73.958 lei şi cheltuieli de capital în sumă de 19.799 lei.
Cheltuielile programate pentru „învăţământul special” au fost de 23.992.733 lei. În cursul
anului 2009, pentru activitatea şcolilor speciale s-au cheltuit 12.486.187 lei, pentru programul
guvernamental „cornul şi laptele” s-au utilizat fonduri în sumă de 11.018.000 lei şi 488.546 lei pentru
alte cheltuieli în domeniul învăţământului din care:
- cheltuieli de capital - 389.870.49 lei
- alte transferuri
- 85.890,00 lei
- cheltuieli materiale - 12.956,00 lei
- cheltuieli de personal - 1.476,00 lei
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La capitolul „sănătate” întreaga sumă programată a fost de 2.244.690 lei, din care s-au
utilizat 1.558.315 lei pentru lucrări de investiţii în unităţile sanitare din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui şi 687.000 pentru centrele medico sociale de la Baceşti şi Codăeşti.
La capitolul „cultură”, suma programată pe total, pentru finanţarea instituţiilor de cultură,
statuia ecvestră şi susţinerea financiară a personalului neclerical, a fost de 11.350.138lei, iar realizările
au fost de 10.920.984 lei.
În cursul anului 2009, fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinaţii:
• Teatrul „ V.I.Popa” – 1.912.451 lei (98,99 % din program);
• Muzeul „Vasile Pârvan” – 1.851.761 lei (98,93 % din program);
• Biblioteca „ N.M.Spătarul” – 1.941.150 lei (99,97 % din program;
• Muzeul „ Şt. cel Mare” – 1.549.577 lei (96,67 % din program);
• Centrul Judeţean de Conservare şi Valorificare a Tradiţiei şi Creaţiei Populare –
578.760 lei (77,92 % din program);
• Consiliul judetean Vaslui—3.087.285lei(94,74%din program) din care:
- cheltuieli materiale Statuia Băcăoani
69.565 lei
- cheltuieli personal neclerical
2.856.573 lei
- cofinanţări 24 proiecte
348.861 lei
- alte transferuri
23.861 lei
- recuperarea din cheltuieli efectuate în anii precedenţi
-211.424 lei
În cursul anului 2010, capitolul bugetar căruia i s-au alocat cele mai mari fonduri a fost „
asistenţa socială”.
Suma programată pentru acest capitol a fost de 92.523.117 lei. Cu toate dificultăţile financiare
pe care le-am avut, am reuşit ca fondurile puse la dispoziţia Direcţiei generale de asistenţă socială şi
protecţie a copilului Vaslui, Centrului de zi Negreşti, unităţilor de asistenţă medico-socială Băceşti şi
Ghermăneşti, să fie în procent de 99,23 %, adică 91.809.395 lei.
În cadrul acestui capitol, 89.621.435 lei au fost utilizaţi de către Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului, 127.979 lei au fost utilizaţi de Consiliul judeţean Vaslui pentru Centrul
de asistenţă medico-socială Ghermăneşti, Observator şi 107.600 lei cheltuieli capital, 200.000 lei de
Centrul de zi Negreşti şi 1.859.981 lei pentru Centrele medico-sociale Băceşti, Codăeşti şi
Ghermăneşti.
În cadrul capitolului „servicii şi dezvoltare publică” suma de 329.926 lei, pe care am avut-o
la dispoziţie, reprezintă 91,02 % din programul aprobat de 362.460 lei din care:
- dobânzi şi comisioane bancare
- 26.408 lei
- cheltuieli de capital
- 303.518 lei
În cadrul capitolului – „protecţia mediului” din suma prevăzută în buget de 10.737.993 lei
am utilizat 8 619.798 lei astfel:
- dobânzi bancare şi comisioane
- 93.478 lei
- cheltuieli materiale
- 35.195 lei
- cheltuieli de capital
- 8.475.361 lei- pentru reabilitarea sistemului de
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate din Vaslui, Bîrlad,
Huşi şi Negreşti – sume primite de la Ministerul Mediului (cota 75%) şi utilizată integral.
La capitolul „acţiuni economice,comerciale şi de munca” au fost prevăzuţi bani pentru
proiectul-Centrul de afaceri Vaslui în sumă de 1.014.360 lei din care am utilizat numai 989.479 lei,
adică 97,55% din care:
- alte transferuri pentru Centrul de afaceri
683.645 lei
- aport capital social SC AQUAVAS SA Vaslui
210.000 lei
- cheltuieli de capital
24.314 lei
La capitolul „transporturi şi comunicaţii” fondurile programate au fost în sumă de
32.060.649 lei, iar plăţile se situează la suma de 12.588.228 lei, adică 39,26%. La acest capitol au fost
utilizaţi 5.129.756 lei pentru lucrări de întreţinere drumuri şi 6.937.362 lei pentru cheltuieli de capital
,diferenta reprezentind cheltuieli curente si dobânzi bancare (469.846 lei). La acest capitol din suma
prevăzută în buget a fi primită la Hotărârea Guvernului nr.577/1997 de 6.950.000 lei am primit şi
achitat numai 402.697 lei. De asemenea suma neutilizată pentru lucrările executate pe proiecte a fost
transferată în fondul de rulment pentru a fi utilizate în anul 2010 conform normelor de închidere a
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exerciţiului financiar pe anul 2009.
La capitolul „alte acţiuni economice” plăţile se situează la nivelul sumei de 178.908 lei,
adică 6,98% din suma totală 2.560.932 lei, diferenţa fiind transferată în fondul de rulment pentru
continuarea lucrarilor la obiectivul Centrul cultural istoric Bîrlad în anul 2010.
Suma neutilizată la sfârşitul anului, de 25.012.463,20 lei a fost virată conform actelor
normative în vigoare la fondul de rulment al Consiliului judeţean Vaslui pentru a putea fi folosită în
anul următor de exerciţiu financiar.
Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate
economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie a
bugetului local al judetului Vaslui, pe anul 2009 aşa cum este redat în proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi adoptării dumneavoastră.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr. 93/2010
privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe
al judeţului Vaslui pe anul 2009
având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările si completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin.(1), litera „b” şi alin.(3) litera „a” şi ale art. 97 alin.(1) din
Legea nr.215/2001 privind administraţia locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui pe
anul 2009, prevăzut în anexele nr.1-4, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.93/27 august 2010
SINTEZA
bugetului creditelor externe, pe anul 2009

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

prevederi
initiale
41.143.723
41.143.723
41.143.723
41.143.723

prevederi
definitive
49.555.323
49.555.323
49.555.323
49.555.323

U.M. = lei
incasari
realizate
24.716.645
24.716.645
24.716.645
24.716.645

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.93/27 august 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului creditelor externe, pe anul 2009

SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:

prevederi
initiale
41.143.723

prevederi
definitive
49.555.323

U.M. = lei
plati
efectuate
24.091.489
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70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZV, PUBLICĂ
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
74.06 PROTECTIA MEDIULUI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.06 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71,01,30 Alte active fixe

41.143.723
41.143.723

49.555.323
49.555.323

24.091.489
24.091.489

1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800
1.416.800

1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000

1.100.000
1.100.001
1.100.001
1.100.001
1.100.001

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523
15.742.523

2.417.036
2.417.036
2.417.036
2.417.036
2.417.036

23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400
23.984.400

32.712.800
32.712.800
32.712.800
32.712.800
32.592.800
120.000

20.574.452
20.574.452
20.574.452
20.574.452
20.574.452

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.93/27 august 2010
SINTEZA
cheltuielilor bugetului creditelor externe pe ordonatori de credite pe anul 2009
UM=lei
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZV. PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
84.06 TRANSPORTURI
- Consiliul judeţean Vaslui

PREVEDERI
INITIALE

PREVEDERI
DEFINITIVE

PLATI
EFECTUATE

41.143.723
1.416.800
1.416.800
15.742.523
15.742.523
23.984.400
23.984.400

49.555.323
1100000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
32.712.800
32.712.800

24.091.489
1.100.001
1.100.001
2.417.036
2.417.036
20.574.452
20.574.452

ANEXA Nr. 4
la Hotărârea nr.93/27 august 2010
LISTA
obiectivelor de investiţii cu finanţare din credite externe pe anul 2009

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

Specificaţie
TOTAL din care:
A. Investiţii în continuare
C. Alte cheltuieli de investiţii
70.06 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ

- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investitii în continuare
-Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1 din Bârlad
74.06 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reab. sistem de alim. cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de
epurare a apelor uzate din Mun. Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti

prevederi
bugetare
definitive
49.555.323
49.435.323
120.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
1.100.000
15.742.523
15.742.523
15.742.523

UM= lei
plati
efetuate
2009
24.091.489
23.971.537
119.952
1.100.001
1.100.001
1.100.001
1.100.001
2.417.036
2.417.036
2.417.036

15.742.523

2.417.036
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12
13
14
15

16
17
18
19

20
21
22

23
24

84.06 TRANSPORTURI
-Consiliul Judeţean Vaslui
A. Investiţii în continuare
-Reabilitare DJ 243: Bârlad (DN 24) - Pogana - Iana - Vadurile - Iezer Puieşti - Fântânele - Rădeni - Dragomireşti DN 2F; km 23+400-27+900
-Reabilitare DJ 243 A Pogana (DJ 243) Crângu-Nou - Ciocani - Iveşti Pogoneşti - Tutova - Criveşti - Pochidia - Satu-Nou - limita jud. Galaţi;
km 20+840-22+740, km 31+370-33+570 (L=4,100km), jud. Vaslui
-Reab. DJ 244C Huşi(DN 24 B)-Pădureni-Leoşti-Văleni-Urlaţi- Dimitrie
-Cantemir - DJ 244 A (Muşata); km 8+100-12+000, km 20+800-22+800
-Reab. DJ 244 E- DN 24 B(Huşi)-Tătărăni - Boţeşti - DN 24 (Micleşti);
km 0+000-27+750
-Reabilitare DJ 244 I Murgeni (DN 24 A) - Sărăţeni - Măluşteni - DC
67; km 9+100-12+300 ( L=3,200 km )
-Reabilitare DJ 245 A Muntenii de Jos (DN 24) - Lipovăţ - Suceveni Bogdana - Similişoara - Găvanu - Morăreni - Ghergheşti - Valea Lupului
- Lunca - Siliştea - Iana (DJ 243); km 0+000-46+310
-Reabiltare DJ 246 - DJ 247 (Codăeşti) - Rediu-Galian - Tăcuta Focşasca - Limita jud. Iaşi; km 5+499-12+000
-Reabilitare DJ 284 - DN 24 B (Huşi) - Epureni - Duda - Pâhneşti Fundătura - Arsura - DN 28 (Ghermăneşti); km 0+000-24+900
-Reabilitare DJ 245; DN 24 (Bârlad) - Drujeşti - Băcani - Vulpăşeni Ghicani - Al.Vlahuţă -Buda - Morăreni - Floreşti - Oprişiţa -(DN 2F )
Km 22+700-34+700
C. Alte cheltuieli de investiţii

32.712.800
32.712.800
32.592.800

20.574.452
20.574.452
20.454.500

3.033.000

3.034.940

2.000.000
6.900.000

4.785.145

3.000.000

3.000.000

2.100.000

7.250.000

4.004.566

737.800

737.712

5.342.000

4.892.137

2.230.000
120.000

119.952

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a bugetului creditelor externe al
judeţului Vaslui, pe anul 2009
Doamnelor si domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.91, alin.(l),litera „b” şi alin.(3), litera „a” din Legea
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
vă prezint spre aprobare contul de execuţie a bugetului creditelor externe al jud. Vaslui, pe anul 2009.
Pentru început vă reamintesc că iniţial, bugetul creditelor exeterne a fost aprobat prin
Hotărârea nr.41/03.04.2009, iar ulterior a fost rectificat de 3 ori, ultima hotărâre fiind adoptată în data
de 30.10.2009 cu numărul 140.
• Evoluţia contului de executie a bugetului din creditul ext. în anul 2009 se prezintă astfel:
• sume încasate
24.716.645 lei
• sume utilizate
24.091.489 lei
• Soldul la 31.12.2009
625.156 lei
La capitolul 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare” suma de 1.100.000 lei a fost integral
utilizata pentru reabilitare si refunctionalizare la blocul G1 Bîrlad.
La capitolul 74 „Protecţia mediului” din fondurile programe de 5.742.523 lei au fost
utilizati numai 2.417.036 lei ( 15,35 %).
La capitolul 84 „transporturi şi comunicaţii” din fondurile programate de 32.712.800
lei au fost utilizaţi 20.574.452 lei (62,89%) pentru obiectivele din anexa nr.4.
Suma neutilizată la sfârşitul anului de 625.156 lei a fost păstrată în cont urmând a fi utilizată
în anul 2010 .
Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate
economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie a
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bugetului creditelor externe al judeţului Vaslui, pe anul 2009 aşa cum este redat în proiectul de
hotărâre supus dezbaterii şi adoptării dumneavoastră.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.94/2010
privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui
pe anul 2009
având în vedere prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 91, alin. (1), litera „b” şi alin.(3), litera „a” şi ale art.97, alin.(1)
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Articol unic. - Se aprobă contul de execuţie a fondului de rulment al judeţului Vaslui pe anul
2009, prevăzut în anexele 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

la Hotărârea nr.

ANEXA Nr. 1
/august 2010

SINTEZA
veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază din fondul de rulment al judeţului
Vaslui, pe anul 2009
SPECIFICAŢIE
A. TOTAL VENITURI
I. 00.11 VENITURI CURENTE
C.
VENITURI NEFISCALE
C.2 Vânzări de bunuri şi servicii
36.11 Diverse venituri
36.11. 09 Fondul de risc
36.11.10 Fondul de rulment
36.11. 50 Alte venituri
B. CHELTUIELI TOTALE:
54,11,080 fond de rulment
70. Cheltuieli de capital
71. 01 Active fixe
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fixe
91.11 REZERVA
91.11 EXCEDENT

prevederi
prevederi
iniţiale
definitive
25.549.881 7.335.000
25.549.881 7.335.000
25.549.881 7.335.000
25.549.881 7.335.000
25.549.881 7.335.000
6.149.881
19.400.000
6.149.881
6.149.881

19.400.000

15.000
7.320.000
3.712.242
15.000
3.697.242
3.697.242

U.M. = lei
incasari
realizate
6.161.253
6.161.253
6.161.253
6.161.253
6.161.253
6.134.881
26.372
3.631.812
3.631.812
3.631.812

3.622.758
3.622.758 2.529.441

ANEXA Nr. 2
Hotarârea nr.94/27 august 2010
DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor ce se evidenţiază din fondul de rulment al judeţului
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Vaslui, pe anul 2009
SPECIFICAŢIE
CHELTUIELI TOTALE:
54,11,08 FOND RULMENT
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.03 Reparaţii capitale aferente activelor fi.
71.01.30 Alte active fixe
54,11 ALTE SERVICII PUBICE GENERALE
TOTAL CHELTUIELI
54,11,08 FOND RULMENT
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construţtii
65.11 ÎNVĂŢĂMÂNT
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construţtii
71.01.30 Alte active fixe
67.11 CULTURA , RECREERE Şl RELIGIE
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
71.01.02 Maşini, echipamente şi mijloace de transport
71.01.30 Alte active fixe
70.11 LOCUINŢE, SERVICII Şl DEZVOLTARE
PI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active nefinanciare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
84.11 TRANSPORTURI
TOTAL CHELTUIELI
70. Cheltuieli de capital
71. Active ne financiare
71.01 Active fixe
71.01.01 Construcţii
91.11 EXCEDENT
98.11 DEFICIT

U.M. = lei
PREVEDERI PREVEDERI
PLAŢI
INIŢIALE
DEFINITIVE REALIZATE
25.549.881
3.712.242
3.631.812
15.000
3.697.242
3.631.812
3.697.242
3.631.812
3.697.242
3.631.812
3.697.242
6.149.881
6.149.881
6.149.881

0
0
0
0

19.400.000

3.631.812

15.000

32.500
32.500
32.500
32.500

25.592
25.592
25.592
25.592

32.500

25.592

816.650
816.650
816.650
816.650
478.930
271.300
66.420

758.128
758.128
758.128
758.128
472.358
245.547
40.223

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

400.000
400.000
400.000
400.000
400.000

2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092
3.622.758

2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092
2.448.092

ANEXA Nr. 3
la Hotărârea nr.94/27 august 2010
SINTEZA
cheltuielilor ce se evidenţiază din fondul de rulment al jud. Vaslui, pe anul 2009 pe ordonatori
de credite
UM= lei
SPECIFICAŢIE
prevederi
prevederi
PLAŢI
iniţiale
definitive
EFECTUATE
CHELTUIELI TOTALE
25.549.881
7.335.000
3.631.812
54.11 ALTE SREVICII PUBLICE GENERALE
6.149.881
15.000
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- Consiliul judeţean Vaslui
61.11 ORDINE PUBLICA SI SIGURANŢA NAIONALA
- Consiliul judeţean Vaslui
65.11 ÎNVĂŢĂMÂNT
- Consiliul judeţean Vaslui
- Şcoala "Aurora" Vaslui
66.11 SĂNĂTATE
- Consiliul judeţean Vaslui
67.11 CULTURA, RECREERE Şl RELIGIE
-Muzeul "Ştefan cel Mare" Vaslui
-Muzeul "V.Pârvan" Bârlad
68.11 ASIGURĂRI Şl ASISTENŢĂ SOCIALĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
70.11 LOCUINŢE, SERVICII Şl DEZVOLTARE
PUBLICĂ
- Consiliul judeţean Vaslui
74.11 PROTECŢIA MEDIULUI
- Consiliul judeţean Vaslui
80.11 ACŢIUNI ECONOMICE
- Consiliul judeţean Vaslui
84.11 TRANSPORTURI
Consiliul judeţean Vaslui
98.11 EXCEDENT

6.149.881

19.400.000

15.000

32.500

25.592

32.500

25.592

816.650
470.050
346.600

758.128
449.855
308.273

400.000

400.000

400.000

400.000

2.448.092
2.448.092
3.622.758

2.448.092
2.448.092

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie a fondului de rulment al judeţului
Vaslui, pe anul 2009
Doamnelor si domnilor consilieri şi invitaţi,
În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare şi ale art.91, alin. (l), litera
„b” şi alin.(3), litera „a” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare, vă prezint spre aprobare contul de execuţie al veniturilor si
cheltuielilor ce se evidenţiază din fondul de rulment al judeţului Vaslui, pe anul 2009.
Pentru început vă reamintesc că, iniţial, bugetul fondului de rulment a fost aprobat prin
Hotărârea nr.42/03.04.2009, iar ulterior a fost rectificat de 6 ori, ultima hotărâre fiind adoptată în data
de 24.11.2009 cu numărul 158.
Evoluţia fondului de rulment în anul 2009 se prezintă astfel:
Soldul iniţial la 01. 01. 2009
6.134.881,00 lei
• venituri din dobânzi
26.372,25 lei
• sume utilizate
3.631.811,89 lei
• Soldul la 31.12.2009
2.529.441,36 lei
La capitolul 51 „autorităţi publice” cheltuielile programate de 15.000 lei nu au fost
utilizate.
Cheltuielile programate pentru „învăţământul special”, în speţă, Şcoala specială Aurora au
fost de 32.500 lei pentru reparaţii capitale aferente activelor fixe, din care au fost utilizate 25.581,98
lei adică 78,71%.
La capitolul „cultură”, suma programată pe total, pentru finanţarea instituţiilor de cultură, a
fost de 816.650,00 lei, iar realizările au fost de 758.127,97 lei (92,83 %)
În cursul anului 2009, fondurile utilizate în domeniul culturii au avut următoarele destinaţii:
• Muzeul „Vasile Pârvan” - 308.272,67 lei (88,94 % din program);
• Muzeul „ Ştefan cel Mare” - 449.855,30 lei (95,70 % din program);
În cadrul capitolului 70 „Locuinţe, servicii şi dezvoltare” suma de 400.000 lei a fost integral
utilizată pentru reabilitare şi refuncţionalizare la blocul G1 Bârlad.
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La capitolul „transporturi şi comunicaţii” fondurile programate au fost în sumă de
2.448.092 lei, fiind integral utilizate, pentru reabilitare DJ 244 C Huşi-Leosti- Pădureni-D.Cantemir
km. 12+000-14+500.
Suma neutilizată la sfârşitul anului, de 2.529.441.36 lei de la bugetul local, a fost virată,
conform actelor normative în vigoare, la fondul de rulment al Consiliului judeţean Vaslui pentru a
putea fi folosită în anul următor de exerciţiu financiar, astfel încât la 31.12.2009 fondul de rulment este
de 27.541.90,97 lei.
Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile au fost utilizate
economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, vă propun să aprobaţi contul de execuţie a
fondului de rulment al judeţului Vaslui, pe anul 2009 aşa cum este redat în proiectul de hotărâre supus
dezbaterii şi adoptării dumneavoastră.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A NR.95/ 2010
privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării proiectului „Creşterea
accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România.
Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”
- având în vedere Scrisoarea Direcţiei de Sănătate Publică Vaslui, adresată Consiliului
Judeţean Vaslui, înregistrată cu numărul 5766 din data de 20.08.2010;
- având în vedere dispoziţiile art. 91 alin.(1) lit. e), alin. (6) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare;
Consiliul Judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE :
Art.1. - Se aprobă Acordul de parteneriat în vederea implementării proiectului “Creşterea
accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România.
Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”, între
Consiliul judeţean Vaslui, Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, Inspectoratul Şcolar al Judeţului
Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui, Direcţia Judeţeană pentru Sport Vaslui, Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, Şcoala nr.4 „Elena Cuza” Vaslui şi Direcţia de
Sănătate Publică Vaslui, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să
semneze, în numele autorităţii deliberative judeţene, Acordul de parteneriat, prevăzut la art.1.
Art. 3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia de dezvoltare
locală, integrare europeană, relaţii internaţionale din cadrul Consiliului judeţean Vaslui.
Art.4. – Câte un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat fiecărei părţi semnatare.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

ANEXA LA HOTĂRÂREA NR.95/2010
ACORD DE PARTENERIAT
Preambul:
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Având în vedere faptul că o societate prosperă se bazează pe promovarea unor principii sănătoase
de viaţă, instituţiile şi autorităţile publice din România, în strânsă colaborare cu societatea civilă,
consimt crearea unui parteneriat interinstituţional care să sprijine la nivel local acţiuni concrete şi
susţinute, în vederea stopării şi inversarii tendinţei de creştere a supraponderalităţii şi obezităţii în
rândul copiilor şi adolescenţilor din România până în anul 2020, prin promovarea unui stil de viaţă
sănătos bazat pe o alimentatie echilibrată şi mişcare.
Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, prevalenţa obezităţii s-a triplat în multe ţări
europene începând mai ales din anii 1980. De asemenea şi obezitatea infantilă a devenit un motiv de
ingrijorare. Obezitatea şi lipsa mişcării se află la originea unor serii de boli cronice care se manifestă
de regulă la adulţi, cum ar fi: diabetul, anumite tipuri de cancer şi afecţiunile cardiace.
Statele membre UE cheltuiesc anual aproape 7% din bugetele naţionale alocate sănătăţii,
pentru boli care pot fi asociate cu obezitatea. La aceste cheltuieli se adaugă costurile economice
importante provocate de boală, excluderea socială şi moartea prematură. Tinerii supraponderali au
tendinţa de a-şi conserva excesul de greutate pe parcursul întregii vieţi adulte şi au toate şansele să
devină mai târziu obezi.
Stilul de viaţă este factorul determinant al acestor tendinţe, care reprezintă o numărătoare
inversă ce pune în pericol sustenabilitatea sistemelor de sănătate din UE.
Obiectivul general al Acordului de parteneriat îl constituie dezvoltarea şi implementarea
proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi
adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasa şi activitatea fizică în rândul copiilor şi
adolescenţilor din România” iniţiat de Ministerul Sănătăţii cu finanţare din partea Guvernului
Norvegian, precum şi elaborarea Planului Judeţean de Acţiune pentru anii 2011-2013 privind
Alimentaţia Sănătoasă şi Activitatea Fizică, care va sta la baza dezvoltării ulterioare a unei strategii
naţionale în domeniul alimentaţiei şi activităţii fizice.
Prin catalizarea proiectării şi implementării planurilor de acţiune la toate nivelurile, proiectul
reprezintă punctul de plecare în dezvoltarea strategiilor guvernamentale locale, regionale şi naţionale
reînnoite, în domeniul alimentaţiei sănătoase şi activităţii fizice corespunzătoare, care sunt în
conformitate cu ultimele acţiuni dezvoltate la nivel european.
Proiectul a fost definit ca o necesitate de a creşte impactul politicilor de sănătate în domeniul
prevenţiei primare, de a defini şi implementa politici de prevenţie primară bazate pe dovezi.
Părţile semnatare:
1.Consiliul Judeţean Vaslui cu sediul în municipiul Vaslui reprezentat prin Vasile Mihalachi în
calitate de preşedinte;
2. Instituţia Prefectului Judeţului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, reprezentată prin Szekely
Levente Csaba ,în calitate de prefect
3.Direcţia de Sănătate Publică Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, reprezentată de
calitate de director coordonator,

,

în

4. Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui , cu sediul în municipiul Vaslui, reprezentat de Mihaela
Cososchi, în calitate de inspector general;
5. Primăria Municipiului Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, reprezentată de Vasile Pavăl, în
calitate de primar;
6. Direcţia pentru Sport Vaslui , cu sediul în municipiul Vaslui , reprezentată de Pruteanu Gheorghe
în calitate de director coordonator;
7. Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Vaslui, cu sediul în municipiul
Vaslui, reprezentată de Sararu Decebal, în calitate de director;
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8. Şcoala nr. 4 ”Elena Cuza” Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, reprezentată de Bălan Remu în
calitate de director.
.
au convenit de comun acord să realizeze demersuri care să aibă ca finalitate programe de educaţie
pentru nutriţie sănătoasă şi activitate fizică, în interesul copiilor din judeţ. Această iniţiativă a fost
determinată de necesitatea de a dezvolta comportamente sănătoase la copii şi tineri.
ART.1 Obligaţiile părţilor:
a. Fiecare parte va desemna o persoană care va participa şi va contribui la promovarea acţiunilor
ce decurg din prezentul Acord şi le va sprijini în măsura atribuţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare.
b. Părţile sprijină facilitatorul regional în activităţile / acţiunile specifice proiectului Creşterea
accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România.
Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România” şi
în cele ce decurg din prezentul Acord
c. Părţile se informează reciproc privind activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare;
participă şi sprijină organizarea de evenimente (activităţi de instruire, conferinţe de presă, mese
rotunde, conferinţe de specialitate din cadrul proiectului şi care decurg din prezentul acord)
d. Părţile facilitează comunicarea reciprocă şi diseminarea de informaţie la nivel instituţional şi
populaţional (campanii de informare)
e. Părţile îşi unesc eforturile şi adoptă măsuri sinergice promovării şi implementării unor politici
şi programe de educaţie pentru nutriţie sănătoasă şi activitate fizică , la nivel local şi nu numai.
f. Vor acţiona în sensul promovării în condiţii de reciprocitate a imaginii în cadrul activităţilor
care
fac
obiectul
prezentului
acord
de
parteneriat.
ART.2 Acest Acord de parteneriat reprezintă angajamentul părţilor de a accepta responsabilitatea
proiectării, implementării, monitorizării şi evaluării la nivel judeţean a unui plan de acţiune care să
promoveze asigurarea unei sănătăţi optime a populatie prin abordarea preventivă a unui comportament
nutriţional echilibrat, completat de exerciţiu fizic.
ART.3 Prezentul acord de parteneriat se stabileşte pe termen de 3 ani şi poate fi reînnoit cu acordul
părţilor.
ART.4 Pe parcursul duratei de valabilitate, prevederile acordului pot fi modificate sau completate cu
acordul părţilor, la initiativa uneia din părţile semnatare.
ART.5 Prezentul acord de parteneriat poate înceta :
-la expirarea perioadei de valabilitate;
-prin acordul de voinţă al partilor, cu cerere scrisă în termen de 30 zile de la notificarea părţii
solicitante.
ART. 6 Partile vor urmari permanent si evalua aplicarea prezentului acord putand sa convina si asupra
altor masuri necesare atingerii obiectivelor propuse.

ART.7 Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat azi......................... în ...... exemplare originale,
câte unul pentru fiecare parte, cu intrarea în vigoare de la semnarea de către părţi.
PĂRŢI SEMNATARE

CONSILIUL JUDEŢEAN
.............................

INSTITUŢIA PREFECTULUI
JUDEŢULUI ...............
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Preşedinte
..........................

Prefect
..............................

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
..........................

INSPECTORATUL ŞCOLAR AL
JUDEŢULUI .................

Director coordonator
………………………..

Inspector general
…………………………..

PRIMARIA
MUNICIPIULUI ....................

DIRECTIA PENTRU SPORT
..........................

Primar
................

Director coordonator
...............................

SCOALA NR.4 “ELENA CUZA”
...........................................

DIRECTIA SANITAR VETERINARA
SI PENTRU SIGURANTA
ALIMENTELOR ...................

PRESEDINTE
....................................

Director
………………………….

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea Acordului de parteneriat în vederea implementării
proiectului “ Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi
adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi
adolescenţilor din România”
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
STIMAŢI INVITAŢI,
În luna mai 2007, Comisia Europeană a adoptat Cartea albă privind strategia pentru
combaterea excesului de greutate şi a obezităţii, care combină acţiuni din domeniul agriculturii,
transportului, sportului, educaţiei, sănătăţii publice şi alimentaţiei. În acest context, s-au impus măsuri
de aliniere a României la politicile europene în domeniul nutriţiei şi activităţii fizice, în vederea
prevenirii îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc alimentari, adoptării preventive a unui
comportament nutriţional echilibrat, completat de exerciţiu fizic.
Pentru atingerea acestui deziderat, Ministerul Sănătăţii a iniţiat şi obţinut finanţare de la
Guvernul Norvegiei pentru implementarea proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie
medicală primară pentru copiii şi adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea
fizică în rândul copiilor şi adolescenţilor din România”. La nivelul judeţului nostru, proiectul este
coordonat de către Direcţia de Sănătate Publică Vaslui.
Proiectul, desfăşurat la nivel naţional, răspunde acestor cerinţe şi include o componentă de
dezvoltare instituţională prin facilitarea de parteneriate interinstituţionale şi dezvoltarea de planuri de
acţiune la nivel judeţean, în vederea promovării adoptării de comportamente sănătoase – nutriţie şi
activitate fizică - la copii şi adolescenţi - planuri care vor sta la baza dezvoltării ulterioare a unei
strategii naţionale în domeniul alimentaţiei şi activităţii fizice - Plan naţional de acţiune pe nutriţie şi
activitatea fizică la copii şi adolescenţi.
În calitate de instituţie responsabilă la nivel judeţean, Direcţia de Sănătate Publică Vaslui a
iniţiat semnarea unui acord de parteneriat interinstituţional, cu Consiliul judeţean Vaslui, Instituţia
Prefectului Judeţului Vaslui, Inspectoratul Şcolar al Judeţului Vaslui, Primăria Municipiului Vaslui,
Direcţia Judeţeană pentru Sport Vaslui, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor
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Vaslui, şi Şcoala nr.4 „Elena Cuza” Vaslui, în scopul implicării acestor instituţii în proiectarea,
implementarea, monitorizarea si evaluarea la nivel judeţean a unui plan de acţiune care să promoveze
asigurarea unei sănătăţi optime a populaţiei.
Obiectivul general al Acordului de parteneriat îl constituie dezvoltarea şi implementarea
proiectului “Creşterea accesului la servicii de prevenţie medicală primară pentru copiii şi
adolescenţii din România. Alimentaţia sănătoasă şi activitatea fizică în rândul copiilor şi
adolescenţilor din România”, iniţiat de Ministerul Sănătăţii, cu finanţare din partea Guvernului
Norvegian, precum şi a Planului judeţean de acţiune pentru anii 2011-2013 privind alimentaţia
sănătoasă şi activitatea fizică, document care va sta la baza dezvoltării ulterioare a unei strategii
naţionale în domeniul alimentaţiei şi activităţii fizice.
Prin aprobarea acestui acord, Consiliul judeţean Vaslui se obligă la:
• Desemnarea unui reprezentant care va participa şi va contribui la promovarea acţiunilor ce
decurg din prezentul Acord şi le va sprijini în măsura atribuţiilor prevăzute de legislaţia în
vigoare.
• informarea reciprocă privind activităţile pe care intenţionează să le desfăşoare; participarea şi
sprijinirea la organizarea de evenimente (activităţi de instruire, conferinţe de presă, mese
rotunde, conferinţe de specialitate din cadrul proiectului şi care decurg din prezentul acord).
• facilitarea comunicării reciproce şi diseminarea de informaţie la nivel instituţional şi
populaţional (campanii de informare).
• proiectarea, implementarea, monitorizarea şi evaluarea la nivel judeţean a unui plan de acţiune
care să promoveze asigurarea unei sănătăţi optime a populaţiei.
Solicitarea încheierii unui asemenea acord a fost făcută de către Direcţia de Sănătate
Publică Vaslui prin adresa cu numărul 5766 din data de 20.08.2010.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre propus, pe care vă rog să îl
aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
MIHALACHI VASILE
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.96/2010
pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.99/2009 privind aprobarea
proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de
proiect ce revin Judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare
- având în vedere Adresa nr. 437/30.07.2010 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST Iaşi, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr. 5247/30.07.2010;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 99/31.07.2009 privind aprobarea
proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului
de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor
calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului
Vaslui, cu modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr . 4/2010;
- având în vedere dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi
fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu
modificările şi completările ulterioare;
- având în vedere dispoziţiile art. 44, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 58/2010 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi alte măsuri financiar-fiscale;
- in temeiul dispoziţiilor art.11, art. 12 ,art. 13 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) din Legea nr.
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
H O T Ă R Ă Ş T E:
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Articol unic. - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 99/2009 privind aprobarea proiectului
„Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de
intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat
în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce revin Judeţului Vaslui, cu
modificările ulterioare aduse prin Hotărârea nr. 4/2010, se modifică după cum urmează:
1. Art. 2 va avea următorul cuprins:
,, Art. 2- Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 6.569.857,65 lei (6.559.057,65 lei TVA aferent cheltuielilor
eligibile şi 10.800 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile)
TOTAL BUGET PROIECT = 33.944.264,56 lei.”
2. Art. 3 va avea următorul cuprins:
“Art. 3 - Se aprobă suma de 546.588,14 lei reprezentând contribuţia financiară a
solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST la cheltuielile eligibile.
3. Art. 4 va avea următorul cuprins:
,, Art.4 - Se aprobă suma de 969.659,76 lei, reprezentând:
- 74.008,03 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la cheltuielile eligibile aferente
realizării proiectului;
- 6.093,00 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente
realizării proiectului;
- 889.558,73 lei- contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la plata TVA- ului (din care, suma
de 888.096,41 lei- TVA aferent cheltuielilor eligibile va fi recuperat de la bugetul de stat).”
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.99/2009
privind aprobarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi
calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a
primului ajutor calificat în Regiunea Nord - Est”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce
revin Judeţului Vaslui, cu modificările ulterioare
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
La sfârşitul lunii iunie 2010, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, printre ai
cărei membri fondatori se numără şi judeţul Vaslui, a depus cea de a doua cerere de finanţare pentru
atragerea fondurilor rămase disponibile regiunii Nord Est, în cadrul Programului Operaţional Regional
2007-2013, Axa prioritară 3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie
3.3. „Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de
urgenţă”. Prin Hotărârea nr.99/2009, cu modificările aduse ulterior prin Hotărârea nr.4/2010, Consiliul
jud. Vs. a aprobat proiectul, precum şi cheltuielile şi activităţile legate de proiect ce revin jud. Vaslui.
La depunerea proiectului, solicitantul a anexat la cererea de finanţare noile hotărâri ale
Consiliului de Administraţie al Asociaţiei, de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect,
precum şi hotărârile consiliilor judeţene asociate de aprobare a proiectului şi a cotei-parte ce le revine
din cheltuielile aferente derulării proiectului.
În prezent, cererea de finanţare se află în etapa de verificare a conformităţii administrative şi a
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eligibilităţii.
Datorită modificărilor legislative privind majorarea cotei de TVA de la 19% la 24%, Agenţia
de Dezvoltare Regională Nord – Est a transmis o solicitare de clarificări către ADI EURONEST prin
care solicită refacerea bugetului prin actualizarea valorii TVA. Menţionăm că hotărârile emise de
fiecare Consiliu judeţean partener în proiect, pentru aprobarea cheltuielilor cu valoarea TVA-ului
actualizată, vor fi verificate în etapa de precontractare.
Consiliul judeţean Vaslui a recalculat valoarea totala a cheltuielilor eligibile şi neeligibile, prin
aplicarea noii cote de TVA de 24%. Astfel, au rezultat următoarele sume:
- 74.008,03 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la cheltuielile eligibile aferente
realizării proiectului;
- 6.093,00 lei - contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la cheltuielile neeligibile aferente
realizării proiectului;
- 889.558,73 lei- contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui la plata TVA- ului (din care, suma
de 888.096,41 lei- TVA aferent cheltuielilor eligibile va fi recuperat de la bugetul de stat).
Prin creşterea valorii TVA de la 19 la 24 %, valoarea totală a proiectului creşte de la
32.575.544,23 lei la 33.944.264,56 lei, din care:
- Cheltuieli eligibile
= 27.329.406,91 lei
- Cheltuieli neeligibile
= 45.000,00 lei;
- TVA
= 6.569.857,65 lei (6.559.057,65 lei TVA aferent cheltuielilor
eligibile şi 10.800 lei TVA aferent cheltuielilor neeligibile)
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în
forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.97/2010
privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate în cadrul
proiectului „Reabilitare/reconstrucţie unitãţi de învãtãmânt afectate de fenomenele
meteorologice majore-inundaţii din perioada aprilie-august 2005” la 18 unitãţi adm.-teritoriale
având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind
transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului
„Reabilitare/reconstrucţie unitãţi de învãtãmânt afectate de fenomenele meteorologice majoreinundaţii în perioada aprilie–august 2005” la comunele care au în administrare aceste obiective;
având în vedere prevederile din cadrul proiectului RO2003/005-551.05.03.04.01.02.19 finanţat
prin programul PHARE2003–Coeziune Econ. şi Socialã, Infrastructurã regionalã şi localã -Inundaţii;
având în vedere prevederile Hotãrârii de Consiliu Judeţean nr. 49/2006 privind aprobarea
încheierii Acordurilor de parteneriat între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliile locale ale
municipiilor Vaslui, Bârlad şi Huşi, oraşului Negreşti, precum şi ale comunelor Berezeni, Banca,
Vinderei, Al.Vlahuţã, Griviţa, Iveşti, Pochidia, Tanacu, Todireşti, Tutova, Dodeşti, Vetrioşoaia,
Olteneşti, Vultureşti şi Inspectoratul şcolar judeţean Vaslui pentru realizarea proiectului
„Reabilitare/reconstrucţie unitãţi de învãţãmânt afectate în urma fenomenelor meteorologice majore
inundaţii din perioada aprilie-august 2005, în judeţul Vaslui”;
având în vedere prevederile din capitolul VII- Instrucţiunile de utilizare a conturilor – contul 231
„Active fixe corporale în curs de execuţie” din Ordinul Ministrului Finanţelor 1917/2005 pentru
aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilitãţii instituţiilor publice
şi instrucţiunile de aplicare a acestora;
având în vedere prevederile Art.5 din Hotãrârea de Guvern nr.295/2006 privind modificarea şi
completarea Hotărârarii Guvernului nr.1.277/2005 privind nominalizarea unitãţilor şcolare afectate de
inundaţiile din perioada aprilie –mai şi iulie –august 2005 ;
în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1), lit.”h” şi ale art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001
privind administraţia publică locală, republicatã, cu modificările şi completările ulterioare ;
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Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Se aprobã transferul în sumã totalã de 9.380.636,35 lei, cu titlu de cheltuieli
înregistrate la obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului „Reabilitare/reconstrucţie unitãţi
de învãtãmânt afectate de fenomenele meteorologice majore-inundaţii din perioada aprilie-august
2005”, cãtre 18 unitãţi administrativ-teritoriale, prevãzute în anexele nr. 1-18 care fac parte integrantã
din prezenta hotarâre.
Art.2. – Predarea-preluarea cheltuielilor prevãzute la art.1, se face pe bazã de protocol încheiat
între pãrţile interesate, în termen de 5 zile de la data întrãrii în vigoare a prezentei hotãrâri.
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotãrâri se însãrcineazã Direcţia Tehnicã şi Biroul
Contabilitate din cadrul Consiliului Judeţean Vaslui. Copie dupã prezenta hotãrâre se va transmite
autoritãţilor publice locale, nominalizate la art.1, din prezenta hotãrâre.
Vaslui, 27 august, 2010
PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

ANEXA NR 1
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/ inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
locaãa – Inundţtii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-IV sat Todireşti, com.
Todireşti, Jud Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P, Sc = 783mp, Sd =783mp, fundaţie piatrã,
pereţi zidãrie caramidã, planşee lemn,
învelitoare ţiglã, acoperiş şarpantã

3.

-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+învelitoare
sistematizare + rigole
înlocuire tâmplarie

4.

- Valoarea investiţiei:
323.646,90 lei

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţie

Persoana juridică la care
se transmit cheltuielile de
investiţie

Judeţul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui

Comuna Todireşti,
Consiliul Local al
Comunei Todireşti

ANEXA NR 2
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
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local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

-Denumire obiectiv de investiţii:
Grãdiniţa Buhãieşti, com. Vultureşti,
jud.Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P, Sc = 231mp, Sd =231mp, fundaţie piatrã,
pereţi zidãrie cãrãmidã, planşee lemn,
învelitoare ţiglã

3.

-Lucrãri efectuate:
construire local nou cu 2 sãli de grupã,
centralã termicã
foraj alimentare cu apã
sistematizare +rigole

4.

- Valoarea investiţiei:
392.890,47lei

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

Persoana juridică la care
se transmit cheltuielile de
investiţii

Judetul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui

Comuna Vultureşti,
Consiliul Local al
Comunei Vultureşti

ANEXA NR 3
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

-Denumire obiectiv de investiţii:
Grup şcolar industrial Negreşti, Str. 30
decembrie, nr. 3, jud.Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
Corp A :
P+2E; Sc = 685mp;Sd = 2053 mp;
Fundaţii beton,
pereţi zidãrie, planşee beton, învelitoare
azbociment, acoperiş şarpantã

3.

-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+învelitoare

4.

- Valoarea investiţiei:
186.877,00 lei

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

Persoana juridică la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

Judetul Vaslui,
Consiliul Judeţean
Vaslui

Oraş Negreşti,
Consiliul Local al
Oraşului Negreşti

ANEXA NR 4
la Hotărârea nr.97/2010
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DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII Ghicani, com. Al. Judetul Vaslui, Consiliul
Vlahuţã, jud. Vaslui
Judeţean Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 100 mp;Sd = 100 mp; Faãrã fundaţii,
pereţi pãmânt+furci lemn, planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã din lemn,

3.

-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 1 salã de clasã

4.

- Valoarea investiţiei:
168.283,62 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Al.Vlahuţã,
Consiliul Local al
Comunei Al. Vlahuţã

ANEXA NR 5
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII Vineţeşti, com. Judetul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui
Olteneşti, jud. Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 450 mp;Sd = 450 mp; fãrã fundaţii,
pereţi pãmânt+furci lemn, planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã din lemn

3.

-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 4 sãli de clasã

4.

- Valoarea investiţiei:
396.997,38 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Olteneşti,
Consiliul Local al
Comunei Olteneşti

ANEXA NR 6
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
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a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-IV Urdeşti, com. Judeţean Vaslui
Dodeşti, jud. Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 200 mp;Sd = 200 mp; fãrã fundaţii,
pereţi zidãrie cãrãmida, planşee lemn,
învelitoare azbociment, acoperiş şarpantã
din lemn

3.

-Lucrãri efectuate:
consolidare fundaţii+structurã de rezistenţã
refacere şarpantã+ învelitoare
înlocuire tâmplarie
sistematizare rigole

4.

- Valoarea investiţiei:
252.338,95 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Dodeşti,
Consiliul Local al
Comunei Dodeşti

ANEXA NR 7
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
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1

-Denumire obiectiv de investiţii:
Liceul Mihail Kogalniceanu, corp B Judetul Vaslui, Consiliul
Vaslui,Str. Mihail Kogãlniceanu, nr. 19 jud. Judeţean Vaslui
Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P+2E; Sc = 350 mp;Sd = 1050 mp; fundaţii
beton, pereţi zidãrie cãrãmidã, planşee
beton, învelitoare tablã, acoperiş şarpantã;

3.

-Lucrãri efectuate:
remedieri şarpantã+ învelitoare
refacere tencuieli exterioare+ termosistem
sistematizare rigole

4.

- Valoarea investiţiei:
145.658,56 lei

Municipiul Vaslui,
Consiliul Local al
Municipiului Vaslui

ANEXA NR 8
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
Tutova, Judeţean Vaslui

1.

-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala
cu
clasele
I-VIII
com.Tutova, jud.Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
CORP A:
P+1E; Sc = 400 mp;Sd = 800 mp; fundaţii
beton, pereţi zidãrie cãrãmidã, planşee
beton, învelitoare azbociment, acoperiş
şarpantã din lemn;
CORP B:
P; Sc = 866 mp; Sd = 866 mp, fundaţii
beton, pereţi zidãrie cãrãmidã, planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã lemn

3.

-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+ învelitoare
înlocuire tâmplãrie
sistematizare rigole

4.

- Valoarea investiţiei:
703.600,88 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Tutova,
Consiliul Local al
Comunei Tutova

ANEXA NR 9
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
61

a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.
2.

3.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţie
-Denumire obiectiv de investiţii pentru Judetul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui
care s-a asigurat cofinanţarea:
Gradinita Docãneasa, com. Vinderei, jud.
Vaslui

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţie
Comuna Vinderei,
Consiliul Local al
Comunei Vinderei

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 140 mp; Sd = 140 mp; fãrã fundaţii,
pãmânt+furci de lemn; planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã lemn;
-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 2 sãli de clasã
centralã termicã + foraj alimentare cu apã

4.
- Valoarea investiţiei:
293.435,45 lei

ANEXA NR 10
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii

-Denumire obiectiv de investiţii:
Grãdiniţa nr. 1, Berezeni, com Berezeni, jud. Judetul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui
Vaslui

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Berezeni,
Consiliul Local al
Comunei Berezeni

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 327 mp;Sd = 327 mp; fundaţii beton,
pereţi zidãrie cãrãmidã; planşee lemn,
învelitoare azbociment, acoperiş şarpantã
lemn;
-Lucrãri efectuate:
consolidare structurã
refacere şarpantã+învelitoare
refacere pardoseli
înlocuire tâmplãrie lemn
sistematizare +rigole
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2.

- Valoarea investiţiei:
487.137,16 lei
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-IV, nr. 3 Berezeni,
comuna Berezeni, jud. Vaslui
-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 200 mp;Sd = 200 mp; fundaţii beton,
pereţi zidãrie cãrãmidã; planşee lemn,
învelitoare ţiglã, acoperiş şarpantã lemn;
-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+învelitoare
refacere pardoseli
înlocuire tâmplãrie lemn
sistematizare +rigole
- Valoarea investiţiei:
381.660,02 lei

ANEXA NR 11
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit cheltuieli
de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Grãdiniţa Tanacu, comuna Tanacu, jud Judeţean Vaslui
Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 90 mp;Sd = 90 mp; fãrã fundaţii,
pereţi vãlãtuci +furci de lemn; planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã lemn;

3.

-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 2 sãli clasã
centralã termicã şi puţ forat

4.

- Valoarea investiţiei:
431.255,63 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuieli de
investiţii
Comuna Tanacu,
Consiliul Local al
Comunei Tanacu

ANEXA NR 12
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
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Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII Griviţa, com Judeţean Vaslui
Griviţa, jud Vaslui

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Griviţa,
Consiliul Local al
Comunei Griviţa

-Caracteristici tehnice:
P+1E; Sc = 400 mp; Sd = 400 mp; fundaţii
beton, pereţi zidãrie cãrãmidã; planşee
beton, învelitoare azbociment, acoperiş
şarpantã lemn;
-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+învelitoare,
tencuieli +zugrãveli exterioare,
sistematizare+rigole,
termosistem;
- Valoarea investiţiei:
628.236,30 lei

ANEXA NR 13
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII Banca, com Banca, Judeţean Vaslui
jud Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 410 mp;Sd = 410 mp; fãrã fundaţii,
pereţi pãmânt+furci lemn; planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã lemn;

3.

-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 8 sali de clasã

4.

- Valoarea investiţiei:
1.166.793,55 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Banca,
Consiliul Local al
Comunei Banca

ANEXA NR 14
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
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cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielie de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII nr. 1 „Iorgu Bradu”, Judeţean Vaslui
Str . Nicolae Bãlcescu, nr 6 Bârlad, Bârlad,
jud Vaslui

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielie de
investiţii
Municipiu Bârlad,
Consiliul Local al
Municipiului Bârlad

-Caracteristici tehnice:
P+1E; Sc = 1600 mp;Sd = 3200 mp; fundaţii
beton, pereţi zidãrie cãrãmidã; planşee
beton, învelitoare tablã, acoperiş şarpantã
lemn;
-Lucrãri efectuate:
refacere şarpantã+învelitoare
tencuieli +zugrãveli exterioare
sistematizare+rigole
tâmplarie exterioara din P.V.C.
- Valoarea investiţiei:
1.580.096,78 lei

ANEXA NR 15
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-IV sat Sãlceni, com Judeţean Vaslui
Pochidia, jud Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 170 mp; Sd = 170 mp; fãrã fundaţii,
pereţi pãmânt+furci lemn; planşee lemn,
învelitoare tablã, acoperiş şarpantã lemn;

3.

-Lucrãri efectuate:
construirea unui local nou cu 3 sali clasa
centralã termicã

4.

- Valoarea investiţiei:
562.069,26 lei

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Pochidia,
Consiliul Local al
Comunei Pochidia

ANEXA NR 16
la Hotărârea nr.97/2010
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DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Judetul Vaslui, Consiliul
-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-VIII Iveşti, com Iveşti, Judeţean Vaslui
jud Vaslui

Persoana juridică la care se
transmit cheltuielile de
investiţii
Comuna Iveşti,
Consiliul Local al
Comunei Iveşti

-Caracteristici tehnice:
P+1E; Sc = 400 mp;Sd = 400 mp; fundaţii
beton, pereţi zidãrie din cãrãmidã; planşee
beton, învelitoare tablã, acoperiş şarpantã
lemn;
-Lucrãri efectuate:
consolidare structurã de rezistenţã
centralã termicã
refacere şarpantã şi învelitoare
- Valoarea investiţiei:
751.658,81 lei

ANEXA NR 17
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la care
se transmit cheltuielile de
investiţii

-Denumire obiectiv de investiţii:
Scoala cu clasele I-IV Vetrişoaia, com Judeţul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui
Vetrişoaia, jud Vaslui

2.

-Caracteristici tehnice:
P; Sc = 286 mp;Sd = 286 mp; fãrã fundaţii,
pereţi zidãrie din cãrãmidã; planşee lemn,
învelitoare ţiglã, acoperiş şarpantã lemn;

3.

-Lucrãri efectuate:
consolidare fundaţii
consolidare structurã de rezistenţã
refacere planşee lemn
refacere şarpantã+învelitoare
sistematizare+rigole

4.

- Valoarea investiţiei:
321.814,33 lei

Persoana juridică la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Comuna Vetrişoaia,
Consiliul Local al
Comunei Vetrişoaia
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ANEXA NR 18
la Hotărârea nr.97/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a obiectivului de investiţii realizat cu finanţare nerambursabilã, în cadrul proiectului
„Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor afectate de fenomenele meteorologice majore/inundaţii din
perioada aprilie – august 2005, în judeţul Vaslui” pentru care a fost asiguratã cofinanţare din bugetul
local al judeţului Vaslui, în baza contractului de finanţare RO2003/005 – 551.05.03.04.01.02.19 în
cadrul licitaţiei de proiecte: Phare 2003 – Coeziune Economicã şi Socialã „Infrastructura regionalã şi
localã – Inundaţii” CFP -2/2006 :
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

Caracteristici tehnice

Persoana juridică de la care
se transmit cheltuielile de
investiţii

-Denumire obiectiv de investiţii:
Liceul Agricol Dimitrie Cantemir Husi, Str. Judetul Vaslui, Consiliul
Judeţean Vaslui
I.A. Angheluş, nr. 10, jud. Vaslui

Persoana juridică la
care se transmit
cheltuielile de investiţii
Municipiul Huşi,
Consiliul Local al
municipiului Huşi

-Caracteristici tehnice:
CORP A
P+2E; Sc = 1113 mp; Sd = 3339 mp;
fundaţii beton, pereţi zidãrie cãrãmida;
planşee beton, învelitoare carton bituminat,
acoperiş terasã;
-Lucrãri efectuate:
construcţie şarpanţã+învelitoare
- Valoarea investiţiei:
206.185,30 lei

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotãrâre privind transferul cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate
în cadrul proiectului „Reabilitare/reconstrucţie unitãţi de învãtãmânt afectate de fenomenele
meteorologice majore – inundaţii din perioada aprilie-august 2005” la comunele care au în
administrare aceste obiective
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În perioada aprilie-august 2005, judeţul Vaslui fost afectat de fenomene meteorologice
deosebite (ploi însemnate cantitativ) care au produs inundaţii cu pagube însemnate. În judeţul Vaslui,
printre cele mai afectate obiective au fost unitãţile de învãtãmânt. Un numãr de 20 grãdiniţe/şcoli/licee
au suferit degradãri importante fiind în pericol securitatea elevilor care învaţã în acestea, enumerate în
H.G. nr 1.277/2005 pentru nominalizarea unitãţilor şcolare afectate de inundaţiile din perioada apriliemai şi iulie-august 2005, modificatã şi completatã prin Hotãrârea Guvernului nr. 295/2006.
În anul 2006 s-a accesat o finanţare europeanã în cadrul Programului Phare- Coeziune
Economicã şi Socialã componenta „Infrastructura regionalã şi localã –Inundaţii” CFP-2/2006, pentru
reabilitarea/reconstrucţia acestor unitãţi şcolare. Aşa cum este prevãzut în contractul de grant,
perioada de implementare a proiectului „Reabilitarea/reconstrucţia unitãţilor de învãţãmânt afectate de
fenomenele meteorologice majore –inundaţii în perioada aprilie –august 2005” a fost de 15 luni,
încheindu-se la data de 30.07.2010.
Prin Hotãrârea de Consiliu Judeţean nr. 49/2006, a fost aprobat încheierea de acorduri de
parteneriat între Consiliul Judetean Vaslui şi Consiliile locale ale municipiilor Vaslui, Bârlad şi Huşi,
a oraşului Negreşti, precum şi ale comunelor Berezeni, Banca, Vinderei, Alexandru Vlahuţã, Griviţa,
Iveşti, Pochidia, Tanacu, Todireşti, Tutova, Dodeşti, Vetrişoaia, Olteneşti, Vultureşti, pentru
realizarea acestui proiect.
67

Prin aceste acorduri, Consiliul judeţean Vaslui în calitate de partener, s-a obligat sa asigure
resursele în procent de 10%, pentru finalizarea implementãrii proiectului. Astfel, prin Hotãrârea nr.
131/2007 Consiliului judeţean s-a aprobat cofinanţarea în cuantum de 1.356.237 lei.
În conformitate cu prevederile Hotãrârii Guvernului nr. 1277/2005, modificatã şi completatã
prin Hotãrârea Guvernului nr. 295/2006, în judeţul Vaslui a fost alocatã suma maximã de 2.240 mii
euro. Aceasta sumã a provenit din fonduri PHARE şi din cofinanţare de la bugetul de stat.
Valorile înregistrate la aceste obiective de investiţii trebuie transferate administratorilor legali
ale obiectivelor pentru întregirea şi actualizarea valorilor de inventar, potrivit prevederilor Ordinul
Ministrului Finanţelor 1917/2005 pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi
conducerea contabilitãţii instituţiilor publice şi instrucţiunile de aplicare a acestora dupã cum urmeazã:
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Comuna, Oraş, Municipiu

Unitatea de învãţãmânt

Com. Alexandru Vlahuţã
Com. Banca
Com. Berezeni

Scoala cu clasele I-VIII Ghicani
Scoala cu clasele I-VIII
Grãdiniţa nr 1
Scoala cu clasele I-IV nr 3
Scoala cu clasele I-IV Urdesti
Scoala cu clasele I-VIII
Scoala cu clasele I-VIII
Scoala cu clasele I –VIII Vineţeşti
Scoala cu clasele I-IV Salceni
Grãdiniţa Tanacu
Scoala cu clasele I-IV Todireşti
Scoala cu clasele I-VIII Tutova
Grãdiniţa Docãneasa
Scoala cu clasele I-IV
Grãdiniţa Buhãieşti
Grup Scolar Industrial Negreşti
Liceul Mihail Kogâlniceanu
Scoala cu clasele I-VIII nr 1
Liceul Dimitrie Cantemir

Com. Dodeşti
Com. Griviţa
Com. Iveşti
Com. Olteneşti
Com. Pochidia
Com. Tanacu
Com.Todireşti
Com. Tutova
Com. Vinderei
Com. Vetrişoaia
Com. Vultureşti
Oras Negreşti
Municipiul Vaslui
Muncipiul Bârlad
Municipiul Huşi
TOTAL

Valoarea investiţiei
168.283,62
1.166.793,55
487.137,16
381.660,02
252.338,95
628.236,30
751.658,81
396.997,38
562.069,26
431.255,63
323.646,90
703.600,88
293.435,45
321.814,33
392.890,47
186.877,00
145.658,56
1.580.096,78
206.185,30
9.380.636,35

Faţă de considerentele arãtate mai sus, am elaborat proiectul de hotãrâre privind transferul
cheltuielilor înregistrate la obiectivele de investiţii realizate în cadrul proiectului
„Reabilitare/reconstrucţie unitãţi de învãtãmânt afectate de fenomenele meteorologice majore –
inundaţii din perioada aprilie-august 2005” la comunele care au în administrare aceste obiective, pe
care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Mihalachi Vasile
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.98/2010
pentru aprobarea inventarelor bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui
pe anul 2009
având în vedere Raportul preşedintelui Consiliului Judeţean Vaslui privind gestionarea bunurilor
proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul 2009;
având în vedere dispoziţiile Ordinului nr.1753/22.11.2004 pentru aprobarea Normelor privind
organiz. şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, emise de Ministerul Finanţelor
Publice;
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având în vedere H.G nr.162/2008 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului
nr.1361/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Vaslui, precum şi al municipiilor,
oraşelor şi comunelor din judeţul Vaslui;
în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin. (1), lit. c), art. 97 şi art.122 din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui;
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se aprobă inventarele bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui pe anul
2009, prevăzute în anexele nr.1-6 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Tehnică şi
Biroul contabilitate ale Consiliului judeţean Vaslui.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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Anexa nr. 1.
la Hotărârea nr.98/2010
I.
Nr.
crt.
1

2
3

INVENTAR
Bunuri proprietate publică a judeţului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui

Denumirea bunului
Drumuri judeţene

Podeţe
Poduri judetene
Monumentul ecvestru
Ştefan cel Mare

4

Teren extravilan comuna Roşieşti

5

Părţi din imobilul situat în
municipiul Vaslui
(fosta BNR)
Imobilul situat în municipiul
Vaslui
(fosta Casa Armatei)

6

7

Teren şi clădiri” Centrul de
asistenţă medico – socială”
Ghermăneşti

8

Teren şi construcţii,
Municipiul Vaslui
(fosta Protecţia Plantelor)

Elemente de identificare
Lungimea totală
- 929,83 km.
din care –
- Beton asfaltic
- 230,899 Km.
- Beton ciment
- 21,92 Km
-Îmbrăcăminte asfaltică uşoară - 156,751 Km.
-Pietruit
- 343,646 Km.
-Pământ
- 176,613 Km.
1457
136=2556,25m
Supraf. teren – 10.450 mp.
Adresa imobilului – sat. Băcăoani- extravilan, com. Munteni de jos
Valoare inv. 2.788.560,32
Supraf. teren – 200.000 mp, com. Roşieşti, T 57, P 1048, unitatea administrativ
teritorială Roşieşti
Valoare inv. – 80.000
Suprafaţa utilă – 827,61 mp.
Adresa imobilului – str. Ştefan cel Mare, nr.70
Valoare inv.-722.823,66
Suprafaţă teren –4.500mp
Suprafaţă construită –2.022mp.
Adresa imobilului- str. Ştefan cel Mare, nr. 64
Valoare inv.-756.945,36
Suprafaţa de teren-30.000mp.
Suprafaţa construită-2.300mp.
Adresa imobilului – sat. Ghermăneşti, com. Drânceni
Valoare inv.-277.982
Suprafaţă teren-1845 mp.
Suprafaţă construită –936mp.
Adresa imobilului- Suburbia Moara Grecilor,Şoseaua Naţională Vaslui-Iaşi nr.1
municipiul Vaslui
Valoare inv.-137.457

Situaţia juridică
H.G.nr. 540/2000

Ord.nr.43/1997

Ord.43/1997
H.C.M. nr.1441/1974 H.C.L.
Munteni de jos nr.16/1997
Protocol nr. 812/1997
H.G. nr.651/2002

H.G. nr. 109/2004
H. C.J. nr. 148/2006
H. G. nr. 1724/2004
Protocol nr.2614/4948/2004

H.G. nr. 867/2002
Protocol nr. 1160/2003
OUG. nr.70/2002
H.G. nr. 412/2003
HCJ Vaslui nr.6/2004
H.G. nr.669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal/ 30.06.2006.
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9

10

11

12

Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii,
Municipiul Bîrlad
(fosta Protecţia plantelor)
Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii ,
Municipiul Huşi
(fosta Protecţia Plantelor)
Părţi din imobilul format din
teren şi construcţii ,
oraş Negreşti
(fosta Protecţia Plantelor)
Canton Puieşti

H.G. nr.669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal/30.06.2006.

Suprafaţă teren-6.200mp
Suprafaţă construită- 662,09mp
Adresa imobilului – municipiul Bârlad,str.1 Decembrie,91
Valoare inv.-337.279,00
Suprafaţă teren-3.010mp
Suprafaţă construită- 1.364,51mp.
Adresa imobilului – municipiul Huşi str Huşi-Albiţa nr.12
Valoare inv.-360.900
Suprafaţa teren-1.488 mp.
Suprafaţa construită- 205,50mp.
Adresa imobilului- oraşul Negreşti str.Decebal nr.35
Valoare inv.-59.600,0
Suprafaţă teren aferent -750mp
Clădire Canton nr. corpuri (unu) suprafaţă construită-51,12mp
Magazie nr corp (unu) suprafaţă construită-28,64mp
Beci
nr.corp (unu) suprafaţă construita-28,79mp
Valoare inv.-32.801,43

H.G. nr. 669/1999
HCJ Vaslui nr. 26/2006
Proces verbal /30.06.2006
H.G. nr. 669/1999
HCJ Vaslui nr.26/2006
Proces verbal /30.06.2006

Ord.nr.43/1997 Repub.
Protocol 3869/2331/2000

Anexa nr. 2 la
Hotărârea nr.98/2010
INVENTAR
II. Bunuri proprietate publică a statului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

1

Teren şi construcţii Poligon Delea

2

Teren şi construcţii
Administrativ

Suprafaţă teren20.700mp
Adresa- str. Delea,
Vaslui
Suprafaţă teren-5374mp

Palatul

Actul normativ prin
care s-a transmis
dreptul de administrare
H.G. nr. 283/1999

Numărul protocolului
de preluare

HG-590/04.06.2008

6404/7439/29.08.
2009

Valoare de inventar

625/10.05.1999

7.627.543,43

Anexa nr. 3 la
Hotărârea nr.98/2010
INVENTAR
III. Bunuri proprietate publică a judeţului Vaslui aflate în administrarea instituţiilor şi serviciilor publice subordonate
Nr.
crt.

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Denumirea instituţiei care
are în administrare bunul

Valoarea de
inventar

Situaţia juridică
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1

2

3

Părţi din imobilul format din teren
şi construcţii-Biblioteca
judeţeană “N.Milescu Spătaru”,
municipiul Vaslui
Părţi din imobilul format din teren
şi construcţii Muzeul Judeţean
“Ştefan cel Mare”,mun. Vaslui
Terenul şi clădirea Casei Memoriale
“Emil Racoviţă”

4

Teren şi clădire Centrul de
plasament “Elena Farago” Bîrlad

5

Teren şi clădire Complex servicii
comunitare nr. 1 Bîrlad

6

Teren şi clădire Casa tip familial
Bîrlad

7

Teren şi clădire Complex de
servicii comunitare Vaslui

8

Teren şi clădire Centru de
reabilitare şi recuperare pt. copilul
cu handicap şi dizabilităţi Fălciu
Părţi din imobilul format din teren
şi clădire Teatru “Victor Ion Popa”
Bîrlad

9

10

11

Părţi din imobilul format din teren
şi clădire Muzeul « Vasile Pârvan »
Bîrlad
Teren şi clădire pentru Muzeul
« Vasile Pârvan » «Casa Sturza »
Bîrlad

Suprafaţă teren-743,15mp.
Suprafaşă utilă –1148,39mp
Adresa - Piaţa indepedenţei nr.1
Vaslui
Suprafaţă teren – 1.818,91mp.
Suprafaţă utilă – 2810,78mp
Adr. –Piaţa Independenţei, nr.1, Vs
Suprafaţă teren-120.000mp
Suprafaţă constr. – 583mp.
Adresa- sat Emil Racoviţă, com.
Dăneşti
Suprafaţă teren-5.420,18mp
Supraf. constr.-660mp
Adresa- str. I.C. Brătianu, nr.50,
Bârlad
Suprafaţă teren-7772mp
Adresa- B-dul Epureanu, nr.19
Bîrlad
Suprafaţa de teren- 900mp.
Supraf. constr.-258,5mp.
Adresa- str. B-dul Epureanu, nr.7
Bîrlad
Suprafaţă teren-1.560,76 mp.
Supraf. constr.-468mp.
Adresa- str. Victor Babeş, nr. 1 Vs
Suprafaţa de teren-816,0 mp.
Adresa- sat Fălciu, com. Fălciu
Suprafaţă teren-3.114,25 mp.
Suprafaţă construită –2.404,62mp.
Adresa str. Republicii, nr.268,
Bîrlad
Suprafaţă teren – 1.669,54mp
Suprafaţă constr. – 1.288,57 mp.
Adresa- str. Republicii nr.268,
Bîrlad
Suprafaţă teren- 1.983,89 mp.
Adresa –str. Vasile Pârvan, nr.4
Bîrlad

Biblioteca judeţeană
« Nicolae Milescu
Spătaru “Vaslui

2.707.054

Muzeul judeţean”Stefan
cel Mare” Vaslui

HCJ Vaslui nr.149/2007
4.549.512,36 Protocol nr.8051/2007

Muzeul « Ştefan cel
Mare » Vaslui

HCJ Vaslui nr.123/2006
Protocol nr.7302/2006

HCJ Vaslui nr.24/1999
532.850

Direcţia Generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

1.259.201,46 O.U.G. nr.26/1997
Protocol nr.1323/1998

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

O.U.G. nr.26/1997
2.483.154,56 HCJ Vaslui nr.124/2006
Potocol nr.7.303/2006
221.650,57
O.U.G. nr.26/1997
Protocol nr.1323/1998

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Teatrul “Victor Ion
Popa” Bîrlad

1.405.224,35 O.U.G. NR.26/1995
Protocol nr. 1323/1998

Muzeul « Vasile
Pârvan » Bîrlad

Muzeul “Vasile Pârvan”
Bîrlad

130.056,57

O.U.G. nr.261/ 2000
Protocol nr. 1323/1998

3.632.809

H.C.M. nr.2268/1954
HCJ Vaslui nr.89/2004
Protocol nr.334/1997

2735.595,19

1.275.641

HCJ Vaslui nr.89/2004
Protocol nr.334/1997

HCM nr.2268/1954
Decizia Com. Exec. al Cons. Popul.
jud. Vaslui nr.523/1978
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12

Spaţii în clădirea fostei Bănci
Agricole Bîrlad

13

Teren şi clădiri Albiţa,
com.Drânceni

14

Teren

15

Teren

16

Părţi din imobilul situat în
municipiul Vaslui

17

Teren şi clădire Centru de tranzit
pentru victime ale traficului de
fiinţe umane Bumbăta

18

Teren şi clădire sat Pogăneşti

19

Imobil cu destinaţia de Gospodărie
anexă
Teren
Locuinţă protejată
Negreşti
Teren şi clădire oraş Negreşti

20

21

22

23

Teren şi clădire sat Ghermăneşti
Centru “Respiro”
Teren şi clădire sat Rîşeşti,

Suprafaţa construită1337,99 mp.
Adresa- str. Republicii nr.235
Bîrlad
Suprafaţă teren- 360mp.
Suprafaţă construită desf.-238,7mp
Adresa- Vama Albiţa,
com.Drânceni
Suprafaţă teren – 120mp.
Adresa- sat Bumbăta, com
Vetrişoaia
Suprafaţă teren – 550mp.
Adresa – sat.Stănileşti, com.
Stănileşti
Supraf. constr. utilă –301,28mp
Adr. –str. Castanilor, nr.8, Vaslui
Supraf. teren-2.964mp.
Supraf. constr.- 534mp.
Adresa- sat Bumbăta, com.
Vetrişoaia
Supraf.teren – 6150mp
Supraf constr.- 296,34mp.
Adresa- Sat Pogăneşti, com.
Stănileşti
Supraf. construită- 438mp.
Adresa – Str. Aleia Hulubeţ, Vaslui
Supraf. teren-700mp
Adresa – oraş Negreşti, str.
V.Alecsandri, nr. 10
Suprafaţă teren-1811 mp.
Supraf. constr.54,76mp.
Adresa – str. Gării, oraş Negreşti
Supraf. teren- 7500mp.
Supraf. constr. –258,25mp
Adresa- sat Ghermăneşti, com.
Drânceni
Supraf. teren – 7170,29mp.
Supraf. constr.-753,19mp.
Adresa- sat Rîşeşti, com. Drînceni

Muzeul « Vasile Pârvan »
Bîrlad

27.138

Direcţia Sanitar
Veterinară şi pentru
Siguranţa Alimentelor
Vaslui
Inspectoratul judeţean al
Poliţiei de Frontieră
Vaslui
Inspectoratul judeţean al
Poliţiei de frontieră
Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

159.235,63

H.G.nr.1224/2001
HCJ. Vaslui nr.
Protocol nr. 2330/2002
H.G. nr.61/2003
H.CJ.Vaslui nr.151/2004
Protocol nr. 4802/2005

86,4

HCJ Vaslui nr.81/2006
Protocol nr. 5923/2006

363,0

HCJ Vaslui, nr.81/2006
Protocol nr.5923/2006

275.420,86

HCJ Vaslui, nr.91/2006
Protocol nr.5929/2006

119.339,22

HCJ Vaslui, nr.47/2006
Protocol nr. 5921/2006
HCJ Vaslui nr.81/2006

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

121.336,69

HCJ Vaslui, nr.47/2006
Protocol nr. 5921/2006

Consiliul local al
municipiului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

69,7

HCJ Vaslui nr.93/2006
Protocol nr.5930/2006
HCJ Vaslui nr.74/2006
Protocol nr. 4644/2006

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

331.022,48
41.150,22

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr. 1527/2006

648.225,77

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006

790.956,50

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006
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24

Teren şi clădire sat Rînzeşti

25

Părţi din imobilul situat în
municipiul Vaslui

26

Imobilul situat în sat. Bogeşti- fosta
şcoală

27

Clădire Policlinica judeţeană Vaslui

28

Teren şi clădiri Spitalul nr.2 Vasluispitalul vechi

29

Teren şi clădire Spital judeţean de
urgenţă Vaslui

30

Teren şi clădire Secţia
pneumoftiziologie Vaslui

31

Teren şi clădire Centrul de
recuperare şi reab. neuropsihiatrică
Mălăeşti
Teren şi clădire Centrul de îngrijire
şi asistenţă pentru persoane
vârstnice Giurcani
Teren şi clădire, sat Bogeşti,
Com.Pogana

32

33

34

Teren şi clădire Centru de îngrijire
şi asistenţă pentru persoanele
vârstnice Huşi

Supraf. teren- 3795mp.
Supraf. constr.- 369,4mp.
Adresa – sat Rînzeşti, com.Fălciu
Supraf. constr.-202,86mp.
Adresa – str. M.Kogălniceanu, nr.
25, Vaslui

Suprafaţă teren – 3.000mp.
Suprafaţă const. – 697 mp.
Adresa – sat Bogeşti, com.Pogana
Suprafaţă teren – 3.500mp
Suprafaţă construită – 1.310mp
Adresa- str. M.Kogălniceanu,
nr.35, Vaslui
Suprafaţă teren – 29.300mp
Suprafaţă constr. – 2.490mp
Adresa – str. Ghelerter, nr. 2,
Vaslui
Suprafaţă teren – 53.000mp.
Supraf. constr. – 3.034mp.
Adresa – str. Ştefan cel Mare,
nr.133, Vaslui
Suprafaţă teren – 17.000mp.
Suprafaţă constr. – 1.191mp.
Adr-str.Ştefan cel Mare, nr.233, Vs
Supraf. teren – 7.870 mp.
Supraf constr. – 750mp.
Adr. – sat Mălăeşti, com. Vutcani
Suprafaţă teren – 45.000mp.
Supraf. constr. – 681mp.
Adresa – sat Giurcani, com.Găgeşti
Suprafaţă teren 3416mp
Supraf.constr. – 635,0 mp.
Adresa – sat Bogeşti, com.Pogana
Suprafaţă teren –19.986 mp.
Supraf. constr. – 954,0 mp.
Adresa – şos. Huşi – Stănileşti, nr.9

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Centrul de Prevenire,
Evaluare şi Consiliere
Antidrog Vaslui + Biroul
Inspectoratului de Politie
al judetului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

675.614,25
51.608,44

HCJ Vaslui nr.13/2006
Protocol nr.1527/2006
HCJ Vaslui nr.14/2006
HCJ Vaslui nr.148/2007
Protocol nr.850/2007-Poliţie
Contr.Comod.3215/40046/2009
Centru Antidrog

1.968.245,64

Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

6.575.300

Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

28.307.300

Spitalul judeţean de
urgenţă Vaslui

2.918.700

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

430.188,56

HCJ Vaslui nr.91/2004
Protocol nr.1820/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999
Protocol nr.797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999
Protocol nr. 797/1160/2003
H.C.J. Vaslui, nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCM nr.1340/1970
Protocol nr.797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr. 24/1999
Protocol nr. 797/1160/2003
H.C.J. Vaslui nr.33/2007
Protocol nr.2257/2007
HCJ Vaslui nr.24/1999

112.742,35

HG. nr. 261/2000

3.514.100

1.968.245,64 H.G. nr., 261/2000
Protocol nr. 1146/2000
988.114,70

HCJ Vaslui nr.24/1999
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35

36

Teren şi clădiri
Centrul de recuperare şi reabilitare
pentru persoanele cu handicap,
municipiul Huşi
Teren şi clădiri Complex servicii
comunitare

37

Teren şi clădire
Vaslui

38

Teren şi clădiri, Vaslui

39

Teren şi clădiri, Vaslui

40

Teren şi clădiri, Negreşti

41

Teren şi clădiri, Huşi

42

Complex de servicii comunitare
nr.2 Bîrlad

43

Sector de drum
Dj 245Km34+750

Suprafaţă teren – 8700mp.
Suprafaţă constr. – 1664,37 mp.
Adresa – str. Huşi-Albiţa, nr. 22,
Huşi
Suprafaţă teren- 8.800mp.
Suprafaţă constr. 1479mp.
Adresa- Suburbia Moara Grecilor,
Şoseaua Natională Vaslui –Iaşi,
nr.1, Vaslui
supraf. teren-505 mp.
supraf. desf. sediu.-327,58 mp
supraf. desf. birouri – 234,48
Adresa- Suburbia Moara Grecilor,
Şoseaua Natională Vaslui –Iaşi,
nr.1, Vaslui
supraf. teren-13965mp.
supraf. constr.-2025 supraf. desf..2.100mp.
adresa- str. Filaturii, nr.1, Vaslui
supraf. teren-7336mp.
supraf. constr.-2503mp.
supraf. desf.-1565mp.
adresa- str. M.Kogălniceanu, nr.
25, Vaslui
supraf. teren- 2.800mp.
supraf. constr.- 1050mp.
supraf. desf.-2.100mp.
adr.-str.V.Alecsandri, nr.3 Negreşti
supraf. teren- 5646mp.
supraf. constr. –3403mp.
supraf. desf.-7279mp.
adresa – str. Dobrina, nr.2 Huşi
Supraf. teren-1.200mp.
Supraf. constr.-576,4mp.
Clădire P+4E
adresa- str. V.Pârvan, nr. 4 Bârlad
Lungime totală-11,850 km

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

3.793.304,70 HCJ Vaslui nr. 24/1999

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

842.389,05

H.G. nr.120/1998
Contract cumpărare nr. 969/1997
Protocol nr. 1099/2000
Protocol nr. 10578/874/2008

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

454,743,45

H.C.J.Vaslui nr.85/2009
Protocol nr.5058/21287/2009

Consiliul de administraţie
al Şcolii speciale cu
clasele I-VIII, „Aurora”,
Vaslui
Consiliul de administraţie
al Şcolii speciale de surzi
Vaslui

3.109.757,08 H.C.J.Vaslui nr.91/2004
Protocol nr.1817/2007
Legea nr.84/1995
5.821.299,23 H.C.J.Vaslui, nr.91/2004
Protocol nr.1816/2007
Legea nr.84/1995

Consiliul de administraţie
al Şcolii de învăţământ
special Negreşti
Consiliul de administraţie
al Şcolii de artă şi meserii
„Sfânta Ecaterina” Huşi
Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui
Regia naţională a
pădurilor ROMSILVA,
Direcţia silvică Vaslui

3.043.374,58 H.C.J. Vaslui, nr.91/2004
Protocol nr.1818/2007
Legea nr.84/1995
3.093.629,49 H.C.J. Vaslui, nr.91/2004
Protocol nr.1819/2007
Legea nr 84/1995
1.059.887,89 Ord.26/1995

H.C.J.Vaslui, nr.72/2007
Protocol 4248/2007
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44

45

Complex de servicii
comunitare pentru copilul
cu handicap
Vaslui
Complex de servicii comunitare
persoane cu handicap Bîrlad

46

Teren şi construcţii
“Centrul de asistenţă medicosocial”, com.Băceşti

47

Teren şi construcţii
“Centru de asistenţă medicosocial” Com.Codăeşti

Supraf. teren-8.173mp.
Supraf. constr.-561,0 mp.
Clădiri Corp A + Corp B
adresa- Metalurgiei
Supraf. teren-6.150mp.
Supraf. constr.-1650 mp.
Clădiri Corp A + Corp B
adresa- Metalurgiei
Supraf. teren aferent-31797mp.
Supraf. constr.-704,50 mp.
Nivele-P
adresa- sat Băceşti. Com.Băceşti
jud. Vaslui
Suprafaţă teren-41,140,93mp
Suprafaţa const.-4900mp
Adresa-sat Codăeşti-Com Codăeşti

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

380.294,22

H.C.J.Vaslui, nr.73/2007
Protocol 4248/2007

Direcţia generală de
asistenţă socială şi
protecţia copilului Vaslui

3.233.751,60 H.C.J.Vaslui, nr.73/2007
Protocol 4248/2007

Centrul de asistenţă
medico-social,
com.Băceşti

1.169.268,26 H.C.J.Vaslui, nr.130/2007
Protocol 5913/2007

Centru de asistenţă
Medico –socială,
Com .Codăeşti

740.022

HCJ Vaslui 173/2007
Protocol nr.505/108/2008

Anexa nr. 4 la
Hotărârea nr.98/2010
IV. Bunuri proprietate privată a judeţului aflate în administrarea Consiliului judeţean Vaslui
Nr.
crt.
1

2

3

4

Denumirea bunului
Imobil situat în satul
Bumbăta

Elemente de identificare

Suprafaţă teren- 2.251,63 mp.
Suprafaţă construită- 252,71mp
Adresa imobilului – sat. Bumbăta, com. Vetrişoaia - intravilan
Imobilul situat în satul
Suprafaţa teren-7.671,01 mp.
Vetrişoaia
Suprafaţa construită- 743,47 mp.
Adresa imobilului – satul Vetrişoaia , com. Vetrişoaia- intravilan
Imobil situat în municipiul
Suprafaţă teren-470,85 mp.
Vaslui
Suprafaţă constr. –643,95mp.
Adresa –str. M. Kogălniceanu, nr.35, Vaslui
Teren şi clădire „Locuinţe de Bloc G1, sc.A,4 etaje, 72 camere(fost cămin de fete)
- Suprafaţa utilă-1.280,56 mp.
serviciu”
-Suprafaţa construită- 1674,0mp.
municipiul Bârlad
- Suprafaţă teren- 1296,6
(Bloc G1)
Adresa imobilului-Str. Vasile Pârvan, nr.4, municipiul Bârlad

Valoare de inventar
57.119

130.736

201.806

2.136.487,67

Situaţia juridică
H.G. nr. 1864/2006
Protocol nr.2393/2006
HCJ Vaslui nr.145/2006
H.G. nr.1864/2006
Protocol nr. 2389/2006
HCJ Vaslui n.145/2006
H.G. nr.867/2002
Protocol nr. 1160/2003
HCJ Vaslui nr.73/2006
HCJ Vaslui nr.59/2007
Protocol nr.3207/2007
Legea nr.114/1996

76

Anexa nr. 5 la
Hotărârea nr.98/2010
INVENTAR
V. Bunuri din domeniul privat/ public al judeţului Vaslui aflate în folosinţă gratuită , pe termen limitat, la persoanele juridice fără scop lucrativ
Denumirea bunului
Nr.
crt.
1
Teren , sat Gura Albeşti

Elemente de indetificare

Denumirea instituţiei care are în
administrare bunul

2

Teren

3

Spaţii

4

Părţi din imobil compus din
teren şi construcţii

Suprafaţă teren- 1000mp.
Adresa- sat Giurcani ,
com.Găgeşti
Suprafaţa constr. –145,1 mp.
Adresa – Str. Republicii nr.235, Bîrlad
Suprafaţă construita-178mp
Suprafaţă teren aferent,cale de acces
511mp.
Adresa-B-dul Epureanu nr 19 Bîrlad

Suprafaţa de teren- 1.517,68 mp.
Parohia Crasna, com. Albeşti
Adresa – Sat Gura Albeşti, com. Albeşti

Valoarea de
inventar-lei

Situaţia juridică

7400

HCJ Vaslui, nr.101/2005
HCJ Vaslui nr.59/2006
Protocol nr. 4045/2006
H.CJ Vaslui nr.82/2006

21,64

HCJ Vaslui nr. 64/2005
Protocol nr. 5554/2005
HCJ nr.20/2008
Contract comodat
Nr.3719-2009

Fundaţia” Noi şi Voi”

Societatea „Academia
Bîrlădeană”
Parohia “Adormirea Maicii
Domnului şi Sf.Stelian”.
Bîrlad

1288,03

Anexa nr. 6 la
Hotărârea nr.98/2010
Inventar
VI. Bunuri proprietate publică a judeţului Vaslui închiriate/concesionate
Nr.
crt.

1

2

3

Denumirea
bunului

Elemente identificare Denumirea
instituţiei care
are în
administrare
bunul
Teren 15 mp
Centrul de plasament D.G.AS.P.C.
nr. 2 Bîrlad, str.
Vaslui
Epureanu, nr. 19
Teren 13mp.
Centrul de plasament D.G.A.S.P.C.
nr. 2 Bîrlad str.
Vaslui
Epureanu nr. 2
Bîrlad
Părţi din imobilul Imobilul, fost Banca Consiliu
situat în
agricolă Bîrlad,, str. judeţean Vaslui

Denumirea
chiriaşului/
concesionarului

Numărul Hotărârii
Consiliului judeţean
Vaslui prin care s-a
aprobat închirierea

Număr contract de
închiriere/concesiune

S.C. Popa Ene
SRL Bîrlad

Chiria stabilită şi Cota parte a
încasată
judeţului

HCJ Vaslui nr. 19/1999 410/1998
Act adiţional nr.
2058/1999
A.F. Ivanovici Ion HCJ Vaslui nr. 19/2000 27/1998
Bîrlad
Act adiţional nr.
2059/1999

2 $/mp.

50%

2$/mp

50%

Inspectoratul
HCJ Vaslui nr. 34/2002 1069/2002
teritorial de muncă
Act adiţional

610,68euro/lună 100%
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4

5

6

7

8

9

10

11

municipiul Bîrlad
Supr.-209,7 mp
Părţi din imobilul
situat în
municipiul Bîrlad
Suprafaţă-20,34
mp
Teren 30 mp.

Republicii, nr.235

Consiliul
Inspectoratul de HCJ Vaslui nr.34/2002 343/2004
Imobil fost Banca
Act adiţional
Agricolă Bîrlad, str. judeţean Vaslui Stat în Constucţii nr.782/96/2009
Vaslui
Republicii nr.235

Spitalul judeţean
Vaslui, str. Ştefan cel
Mare, nr.233
Imobil, situat în sat
Imobil –
concesionat format Cârja, com. Murgeni
din teren şi
construcţii, fostă
unitate de
grăniceri
Părţi din imobil
Imobil,municipiul
174,43mp
Vaslui, str.Ştefan cel
Mare nr.70
Părţi din imobil
Imobil,municipiul
98,13mp
Vaslui, str.Ştefan cel
Mare nr.70
Imobil,municipiul
Teren şi clădiri
Vaslui, str.Castanilor
situate în
municipiul Vaslui nr.8,
Vaslui

Părţi din imobil
- 202,34 mp
- Teren aferent
427,54
Părţi din imobil
- 294,52 mp
Teren aferent –
3474,55

nr.1046/2232/2009

Imobil,municipiul
Vaslui, Suburbia
Moara Grecilor
Imobil,municipiul
Barlad, str.

Spitalul
S.C PACRIS SRL HCJ Vaslui, nr.94/2006 751/2006
judeţean Vaslui Vaslui
Consiliul
Judeţean
Vaslui

S.C. TRANSMIR HCJ Vaslui nr.76/2005 Contract nr330/2006
SRL Murgeni
Act adiţional
nr.847/110/2009

69,16
euro/mp/lună

100%

11,2 euro/mp

30%

2806,58lei/an

100%

769,24 lei/lună

100%

Consiliul
Iftime Dragoş
judeţean Vaslui Adrian

Contract de închiriere
nr.1228/2009

HCJ Vaslui nr.44/2008
Consiliul
S.C
judeţean Vaslui AQUAVAS
S.A Vaslui
Supraf. utilă.- S.C Lucrări
Drumuri şi Poduri
1641,58 mp.
Supraţaţă teren- SA Vaslui
10.353,02mp
Adresa – str.
Castanilor, nr. 8
, Vaslui
Valoare inv.
1.249.820,22
Consiliul
S.C Bioplant SRL, HCJ Vaslui nr.84/2009
judeţean Vaslui Vaslui

Contract de concesiune 4.287 lei/an
Nr.4384/2008

100%

3092/2009

830 lei/lună

100%

9589/2009

1156,78 lei/lună 100%

Consiliul
S.C Agrochim
judeţean Vaslui SRL, Vaslui

HCJ Vaslui nr.60/2009 7930/2009

2970,4lei/lună

100%
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
RAPORT
privind situaţia gestionării bunurilor proprietate publică şi privată a judeţului Vaslui, pe anul 2009
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În conformitate cu dispoziţiile art.122 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vă prezint spre analiză, prin prezentul
raport, modul cum au fost gestionate bunurile proprietate publică şi privată a jud. Vaslui, pe anul 2009.
În baza inventarului întocmit la finele anului 2009, în conturile contabile ale Consiliului judeţean
Vaslui sunt înregistrate toate bunurile care, potrivit legii, sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes
public, a căror apartenenţă a fost atestată prin Hotărârea de Guvern nr.1361/2001, modificată şi
completată prin H.G NR.162/2008, şi se află în proprietatea publică a judeţului şi/sau în administrarea
autorităţii publice judeţene precum şi a celor care constituie proprietatea privată a judeţului, prevăzute
în anexele nr.1-6 la proiectul de hotărâre.
Inventarierea s-a efectuat cu respectarea dispoziţiilor Ordinului nr. 1.753/22.11.2004 pentru
aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de activ şi pasiv, emise
de Ministerul Finanţelor Publice. Inventarierea bunurilor s-a făcut pe liste de inventariere distinct,
după cum se află în administrarea directă a Consiliului judeţean Vaslui sau a instituţiilor publice de
interes judeţean.
Inventarierea bunurilor din domeniul public şi privat al judeţului s-a realizat de către comisia de
inventariere constituită în acest scop prin Dispoziţia nr. 228/11.09.2009 a Preşedintelui Consiliului
judeţean Vaslui.
Astfel au fost evidenţiate ca fiind proprietate publică a judeţului şi în administrarea
Consiliului judeţean Vaslui drumurile judeţene cu o lungime totală de 929,83 km, podeţele în număr
de 1457, podurile judeţene în număr de 136 având o lungime de 2556,25, precum şi un număr de 12
imobile, cu o valoare totală de inventar de 5.554.348,77 lei, prevăzute în Anexa nr.1, la proiectul de
hotărâre.
În administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află şi construcţiile cu terenul aferent – Poligon
Delea şi Palatul Administrativ din municipiul Vaslui, proprietate publică a statului cu o valoare de
inventar de 7.627.543,43 lei, prevăzute în Anexa nr.2, la proiectul de hotărâre.
Bunurile proprietate publică care se află în administrarea instituţiilor şi serviciilor publice
subordonate sunt constituite din 47 clădiri şi terenurile aferente cu o valoare de inventar de
93.734.009,31 lei, prevăzute în Anexa nr. 3, la proiectul de hotărâre.
În proprietatea privată a judeţului şi în administrarea Consiliului judeţean Vaslui se află un
număr de 4 clădiri şi terenurile aferente cu o valoare de inventar de 2.526.148,67 lei, prevăzute în
Anexa nr. 4, la proiectul de hotărâre.
Au fost date în folosinţă gratuită, pe termen limitat, la persoane fără scop lucrativ un număr
de 4 imobile, valoarea de inventar a acestor imobile fiind de 8.709,67 lei, prevăzute în Anexa nr. 5, la
proiectul de hotărâre.
Referitor la administrarea bunurilor imobile proprietate publică a judeţului Vaslui menţionez
faptul că multe imobile se află într-o stare destul de avansată de uzură fiind necesare fonduri pentru
reabilitarea şi întreţinerea acestora. În aceste condiţii se impune elaborarea unei strategii de
administrarea a acestor bunuri astfel încât să se asigure gestionarea eficientă a patrimoniului.
Şi în perioada supusă analizei s-a menţinut închirierea/concesionarea unui număr de 11 terenuri,
spaţii şi imobile, proprietate publică a judeţului Vaslui, prevăzute în Anexa nr.6 la proiectul de
hotărâre.
În anul 2009 au fost închiriate un număr de 5 spaţii (părţi din imobile) închirierea fiind singura
formă de a deveni profitabile prin exploatarea în continuare pentru activităţi care au legătură cu
specificul activităţilor pentru care au fost construite. Prin închirierea bunurilor s-au eliminat
cheltuielile nerentabile pentru functionare, întreţinere şi pază.
Deşi s-a făcut câte ceva, nu s-a reuşit din raţiuni de ordin financiar, să fie întocmite documentaţii
cadastrale pentru toate bunurile imobile care aparţin domeniului public şi privat al jud. Vaslui, şi să fie
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înscrise în cartea funciară, pentru ca dreptul de proprietate asupra acestora să fie opozabil terţilor.
Pentru acest an sunt propuse în planul anual de achiziţii publice şi servicii, întocmirea unui
număr de 19 documentaţii cadastrale a unor imobile proprietate publică sau privată a judeţului Vaslui
care se vor finaliza cu întabularea acestora.
Acţiunea de inventariere s-a desfăşurat conform procedurilor operaţionale de organizare şi
desfăşurare a procesului de inventariere şi a avut drept scop inventarierea bunurilor aparţinând
domeniului public şi privat al judeţului Vaslui.
Pe baza datelor prezentate de comisia de inventariere şi în urma valorificării rezultatelor
operaţiunii de inventariere, a rezultat faptul că operaţiunea a fost finalizată şi materializată în termenul
legal, nu s-au constatat deficienţe şi nu s-au înregistrat diferenţe.
Faţă de cele prezentate mai sus, consider că, în anul 2009, gestionarea bunurilor din domeniul
public şi privat al judeţului Vaslui, s-a realizat în mod corespunzător şi legal, prin compartimentele de
specialitate, ale Consiliului judeţean Vaslui, şi în consecinţă vă propun să aprobaţi proiectul de
hotărâre în forma în care v-a fost prezentat.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.99/2010
privind aprobarea diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea 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 diminuării tarifului de pornire a licitaţiei în vederea 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;
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1. - Se aprobă diminuarea cu 20% a tarifului iniţial de pornire a licitaţiei stabilit prin
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.66/25.06.2010 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, potrivit anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prevederile din Caietele de sarcini, anexele nr.3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 şi 13 la
Hotărârea nr.66/25.06.2010 a Consiliului judeţean Vaslui, referitoare la cuantumul tarifului de pornire
a licitaţiei se modifică în mod corespunzător.
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexă
la Hotărârea nr.99/2010
Tarifele de închiriere a bunurilor imobile aflate în domeniu public al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului judeţean Vaslui
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Destinaţia spaţiului
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8

Birouri

spaţiu
teren
Spaţii locuit spaţiu
teren
Spaţii
spaţiu
comerciale
teren
spaţiu
Depozite
teren

Vaslui
Zona 1 Zona 2 (Str. Zona 3
(centrală) Castanilor) (Periferică)
5,19
3,75
2,31
0,16
0,11
0,08

5,76
0,16
4,32
0,16

4,32
0,11
4,04
0,11

2,88
0,08
2,60
0,08

Bîrlad
Zona 3
(Puieşti Deal)
2,31
0,08

2,88
0,08
2,60
0,08

Huşi
Puieşti
Zona 3
Rural
(Periferică) (Canton)
1,44
0,06
0,20
0,05
2,02
0,06
1,73
0,06

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea diminuării tarifului de pornire pentru închirierea prin
licitaţie publică 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
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 66/25.06.2010 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. Spaţiile
aprobate în vederea închirierii sunt situate în municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti.
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.
Comisia de evaluare a ofertelor constituită în acest scop prin Dispoziţia nr.256/23.07.2010 a
preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, a constatat prin procesul verbal nr.5099/26.07.2010, că s-au
depus oferte pentru două spaţii diferite, situate în municipiul Vaslui şi oraşul Negreşti.
Închirierea s-a materializat numai pentru spaţiul din oraşul Negreşti Str. Decebal nr.35, spaţiul din
municipiul Vaslui str. Castanilor nr.8, nu a fost atribuit datorită faptului că nu a oferit cel puţin preţul
de pornire al licitaţiei.
În contextul recesiunii economice, pentru atragerea potenţialilor chiriaşi am iniţiat acest proiect de
hotărâre de diminuare a valorii de pornire a licitaţiei cu 20% faţă de preţul iniţial de pornire a licitaţiei
stabilit prin Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.66/25.06.2010.
Tariful de pornire pentru închiriere se propune a fi diminuat cu 20% din preţul iniţial de pornire a
licitaţiei, al cărei cuantum este prevăzut în anexa la proiectul de hotărâre. Cuantumul acestuia se
situează între 1,44 şi 5,76 lei pentru spaţii şi 0,06 – 0,16 lei pentru teren.
Faţă de considerentele prezentate mai sus, am iniţiat acest proiect de hotărâre 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.100/2010
privind aprobarea concesionării prin atribuire directă
SC “Lucrări de drumuri şi poduri” S.A Vaslui a unei părţi din imobilul
compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui, Str. Castanilor nr.8
având în vedere adresa SC “Lucrări de drumuri şi poduri” SA Vaslui nr.1403/18.08.2010,
înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.5733 din 19 august 2010, prin care solicită
concesionarea prin atribuire directă a imobilului situat în Vaslui, Str. Castanilor nr.8;
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având în vedere prevederile art.59, alin (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică cu modificările şi
completările ulterioare, precum şi cele ale Hotărârii Guvernului nr.168/2007 pentru aprobarea
Normelor metodologice de aplicare a acestei ordonanţe;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. c, alin.(4), lit. a şi ale art. 97 alin. (1) din Legea nr.
215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă concesionarea, prin atribuire directă, SC „Lucrări de drumuri şi poduri” S.A
Vaslui a unei părţi din imobilul compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui, Str. Castanilor
nr. 8, având datele de identificare prevăzute în anexa nr.1.
Art.2. - Concesionarea imobilului prevăzut la art.1 se face pentru o perioada de 10 ani, în
schimbul plăţii unei redevenţe de 6.046 lei anual.
Art.3. - Se aprobă contractul de concesiune - cadru prevăzut în anexa nr.2.
Art.4. - Se mandatează preşedintele Consiliului judeţean Vaslui ca în numele şi interesul
autorităţii deliberative să semneze contractul de concesiune prevăzut la art.3.
Art.5. - Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretar al judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica

Anexa nr.1
la Hotărârea nr.100/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
a unei părţi din imobilului compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui, str. Castanilor nr.8,
ce urmează a fi concesionată către SC “Lucrări de drumuri şi poduri” S.A Vaslui
Nr. Locul unde este situat
Crt. imobilul

1

Municipiul Vaslui,
str.Castanilor nr.8

Persoana juridică la Persoana juridică
căreia i se
Caracteristicile tehnice ale imobilului
care se află în
proprietate imobilul concesionează spaţiul
1. Clădire Sediu administrativ
2. Anexe:
- centrală termică
- garaj
- centrală telefonică
SC “Lucrări de
- împrejmuire gard
Judeţul Vaslui
drumuri şi poduri” SA
- post transformare
Vaslui
- pod prefabricate beton
3. Suprafaţă construită
desfăşurată – 2.216,66 mp
Suprafaţă teren aferent –
10.353,02 mp

Anexa nr.2
la Hotărârea nr.100/2010
CONTRACT DE CONCESIUNE - CADRU
nr._______/ ___________2010
CAP.I. PĂRŢILE CONTRACTANTE
Art.1. Între
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a) Consiliul judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr.79,
având contul IBAN nr. RO83TREZ26245110220XXXXX deschis la Trezoreria Vaslui, cod fiscal
3394171, telefon 0235/361095, fax 0235/361090 reprezentat legal de ing. Vasile Mihalachi –
preşedinte şi Ecaterina Safir – contabil şef, în calitate de concedent, pe de o parte,
şi
b) SC “Lucrări Drumuri şi Poduri” S.A Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui,
str.Castanilor nr.8, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Vaslui cu nr.J37/220/1998,
CUI10946600, cont nr.RO71TREZ6565069XXX00110 deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentată
legal de ing. Cotigă Adrian Dan - director general şi ec. Beşleagă Liliana – director economic în
calitate de concesionar, pe de altă parte,
în temeiul Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică şi a Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.___/2010 s-a
încheiat prezentul contract.
CAP.II. OBIECTUL CONTRACTULUI
Art.2. Obiectul contractului de concesiune îl constituie exploatarea unei părţi din imobilul
situat în municipiul Vaslui, strada Castanilor, nr.8.
CAP.III. TERMENUL DE CONCESIONARE
Art.3. (1) Durata concesiunii este de __ ani începând de la data semnării contractului.
(2) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egală cu cel mult jumătate
din durata sa iniţială prin acordul părţilor în baza unui act adiţional.
CAP.IV. REDEVENŢA
Art.4. Redevenţa este de _____lei anual.
CAP.V. MODALITĂŢI DE PLATĂ. PENALITĂŢI.
Art.5. Plata redevenţei se face în contul RO02TREZ65621300205XXXXX al Consiliului
judeţean, deschis la Trezoreria Vaslui, până la 31 decembrie a anului în curs. Neplata redevenţei sau
executarea cu întârziere a acestei obligaţii dă dreptul concedentului să pretindă penalităţi în cuantum
de 0,01% din valoarea acesteia pe zi de întârziere.
CAP.VI. DREPTURILE PĂRŢILOR
Drepturile concesionarului
Art.6. - Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa,
bunurile proprietate publică ce fac obiectul prezentului contract.
Drepturile concedentului
Art.7. – (1)Concedentul are dreptul să inspecteze bunul imobil concesionat, verificând
respectarea obligaţiilor asumate de concesionar.
(2) Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului.
CAP.VII. OBLIGAŢIILE PARŢILOR
Obligaţiile concesionarului
Art.8. - (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatare eficace în regim de continuitate şi
de permanenţă a bunurilor proprietate publică ce fac obiectul contractului.
(2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul
concesiunii.
(3) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa.
(4)
La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie
concedentului, în deplină proprietate, bunurile, în mod gratuit şi libere de orice sarcini.
(5) În termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune concesionarul
este obligat să depună în contul concedentului, cu titlu de garanţie, suma de _____ lei, reprezentând o
cotă-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de activitate.
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Obligaţiile concedentului
Art.9. – (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor
rezultate din prezentul contract de concesiune.
(2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în
afară de cazurile prevăzute expres de lege.
(3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de
natură să aducă atingere drepturilor concesionarului.

a)
b)

c)
d)
e)

CAP.VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Art.10. – Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii:
la expirarea duratei stabilite în contractul de concesiune;
în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către
concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord
fiind competentă instanţa de judecată,
în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către
concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;
în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin rezilierea de către
concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;
la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul în cazul
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei
despăgubiri;

CAP.IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
Art.11. – Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul
contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă.
CAP.X. LITIGII
Art.12.- Litigiile de orice natură ce decurg din executarea prezentului contract sunt de
competenţa instanţelor judecătoreşti, în cazul în care nu pot fi rezolvate pe cale amiabilă.
Prezentul contract de concesiune a fost încheiat în 4 exemplare.
CONCEDENT
PREŞEDINTE
Vasile Mihalachi

CONCESIONAR
S.C Lucrări Drumuri şi Poduri
S.A Vaslui
DIRECTOR GENERAL
Cotigă Adrian Dan

CONTABIL ŞEF
Ecaterina Safir
DIRECTOR ECONOMIC
Liliana Beşleagă
OFICIUL JURIDIC
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă, SC “Lucrări de drumuri
şi poduri” S.A Vaslui a unei părţi din imobilul compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui,
Str. Castanilor nr.8
În proprietatea publică a judeţului Vaslui şi în administrarea Consiliului Judeţean Vaslui se află
şi imobilul compus din teren şi clădire, situat în municipiul Vaslui, Str. Castanilor nr.8.
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Conform dispoziţiilor Hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.84/26.06.2009, respectiv,
nr.66/25.06.2010 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 7 licitaţii fără a se
înregistra oferte, pentru imobilul situat în municipiul Vaslui, Str. Castanilor nr.8.
Au fost îndeplinite condiţiile în vederea desfăşurării procedurii licitaţiilor, prin întocmirea
documentaţiei de atribuire, s-a respectat procedura de publicitate, anunţurile de organizare a licitaţiilor
fiind publicate în presa locală.
Starea bunului este în prezent corespunzătoare, dar neutilizarea şi în context nealocarea de
fonduri pentru întreţinere, reparare are ca urmare deterioarea acestuia continuă. Lipsa resurselor
financiare nu a permis realizarea unor lucrări de reamenajare, întreţinere, modernizare, astfel încât
acest imobil să poată fi pus în valoare
Având în vedere că închirierea pentru acest imobil nu s-a materializat, se impune elaborarea
unei noi strategii de administrare a bunului, astfel încât să se asigure exploatarea eficientă a acestuia.
SC “Lucrări de drumuri şi poduri” SA, prin adresa nr.1403/18.08.2010 a solicitat
concesionarea prin atribuire directă a imobilului situat în Vaslui, Str. Castanilor nr.8.
Societatea comercială pentru „Lucrări de drumuri şi poduri ” S.A Vaslui, a fost înfiinţată de
către Consiliul judeţean Vaslui, în calitate de acţionar unic, prin reorganizarea Regiei autonome de
Drumuri şi Poduri Vaslui şi funcţionează sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui, fiind astfel
întrunite condiţiile impuse de lege, conform art.59 din OUG nr.54/2006 privind regimul contractelor
de concesiune de bunuri proprietate publică, pentru concesionarea imobilului situat în strada
Castanilor nr.8. Potrivit dispoziţiilor mai sus menţionate, bunurile proprietate publică pot fi
concesionate prin atribuire directă societăţilor comerciale aflate în subordinea, sub autoritatea sau în
coordonarea consiliilor judeţene, care au fost înfiinţate prin reorganizarea regiilor autonome.
În aceste condiţii, şi având în vedere că şi în perspectivă limitarea resurselor financiare nu ne va
permite să investim în acest imobil, apreciez că singura soluţie pentru a valorifica acest imobil este
concesionarea. Prin concesionare se vor crea o serie de avantaje cum ar fi: exploatarea în regim de
continuitate a bunului, se acordă posibilitatea reinvestirii, eliminarea cheltuielilor nerentabile pentru
funcţionare, întreţinere, pază, încasarea de taxe şi impozite la bugetul local, precum şi încasarea
redevenţei anuale care se va face venit la bugetul propriu al judeţului.
Perioada de concesionare propusă este de 10 ani, în schimbul plăţii unei redevenţe anuale de
6.046 lei, cu posibilitatea prelungirii cu încă jumătate din perioada iniţială.
În concluzie, concesionarul va asigura existenţa şi siguranţa clădirilor şi a celorlalte
componente ale imobilului, va întreţine şi utilza bunurile existente în condiţii cu mult mai bune decât
cele existente în prezent.
Faţă de considerentele arătate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
concesionării prin atribuire directă SC “Lucrări de drumuri şi poduri” SA Vaslui a unei părţi din
imobilul compus din teren şi clădire situat în municipiul Vaslui, Str. Castanilor nr.8, pe care vă rog săl aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.101/2010
privind transmiterea unui număr de 11 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul
Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad
având în vedere Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care se
propune transmiterea unui număr de 11 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str.V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad;
având în vedere Hotărârea nr.122/28.06.2010 a Consiliului Local Municipal Bârlad privind
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solicitarea trecerii a 11 locuinţe de serviciu aflate în domeniul privat al judeţului Vaslui şi în
administrarea Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad;
având în vedere dispoziţiile art.5, alin.(2) din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.2, lit.d) 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), art.97, alin.(1) şi art.123 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 unui număr de 11 locuinţe de serviciu situate în imobilul din
municipiul Bîrlad, str.V. Pârvan, nr.4, proprietatea privată a judeţului Vaslui, identificate potrivit
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului judeţean Vaslui
în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad, în vederea închirierii acestora salariaţilor
instituţiilor şi serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, precum şi
personalului din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bârlad, contractul de
închiriere fiind accesoriu la contractul individual de muncă.
Art.2. – (1) Condiţiile de administrare şi de închiriere a locuinţelor de serviciu prevăzute la
art.1 se stabilesc de 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 locuinţelor de serviciu
pot fi:
a) vechimea în muncă în cadrul instituţiei;
b) condiţiile de locuit ale salariatului (să nu posede locuinţă proprietate
personală, etc.);
c) numărul copiilor şi al celorlalte persoane care gospodăresc împreună cu
salariatul;
d) starea sănătăţii salariatului sau a unor membri ai familiei;
e) venitul mediu net lunar pe membru de familie.
Art.3. – Calcularea chiriei şi tariful lunar al chiriei (lei/m2) practicat sunt prevăzute de art.2641 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.40/1999 privind protecţia chiriaşilor şi stabilirea chiriei
pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.241/2001,
cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea de Guvern nr.310/2007.
Art.4. – Sumele încasate din închirierea locuinţelor de serviciu prevăzute la art.1 se fac venit
la bugetul local al judeţului Vaslui.
Art.5. – Predarea – preluarea locuinţelor de serviciu transmise conform art.1 se face pe bază
de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri.
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

Anexa
la Hotărârea nr.101/2010
DATELE DE IDENTIFICARE
ale locuinţelor de serviciu, proprietatea privată a judeţului Vaslui, care se transmit din administrarea
Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad
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Nr.
crt.
0

Persoana
Locul unde este
Persoana juridică la
situată locuinţa de juridică de la
care se transmite
care se transmite
serviciu
1
2
3

1.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

2.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

3.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

4.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

5.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

6.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

7.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

8.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

9.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

Caracteristicile tehnice
4
- garsonieră nr.27, etaj III
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.28, etaj III
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.29, etaj III
- suprafaţă utilă – 19,09 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.32, etaj IV
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.33, etaj IV
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.35, etaj IV
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.36, etaj IV
- suprafaţă utilă – 21,43 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- garsonieră nr.37, etaj IV
- suprafaţă utilă – 19,09 mp
- cameră
- bucătărie
- hol
- baie
- apartament nr.18, etaj II
- suprafaţă utilă – 39,55 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
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10.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

11.

Municipiul Bîrlad,
Consiliul
str.V.Pârvan, nr.4 judeţean Vaslui

Consiliul Local
Municipal Bârlad

- apartament nr.26, etaj III
- suprafaţă utilă – 62,69 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- sas
- balcon
- apartament nr.34, etaj IV
- suprafaţă utilă – 52,69 mp
- 2 camere
- bucătărie
- hol
- baie
- sas
- balcon

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind transmiterea unui număr de 11 locuinţe de serviciu situate în imobilul
din municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din
administrarea Consiliului judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Consiliul judeţean Vaslui mai deţine în administrare în imobilul situat în municipiul Bîrlad,
str. Vasile Pârvan, nr.4, un număr de 11 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 Hot. Cons. jud. Vs. nr.172/18.12.2009, nr.08/29.01.2010, respectiv, nr.67/25.06.2010 au
fost transmise unor instituţii publice de interes judeţean un număr de 27 locuinţe de serviciu.
Prin Hotărârea Consiliului Local Municipal Bârlad nr.122/28.06.2010, s-a aprobat solicitarea
trecerii a 11 locuinţe de serviciu aflate în domeniul privat al judeţului Vaslui şi administrarea
Consiliului Judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local al Municipal Bârlad.
Ca urmare a acestui fapt, prin proiectul de hotărâre supus dezbaterii dumneavoastră, se
propune darea în administrare către Consiliului Local Municipal Bârlad a unui număr de 11 locuinţe
de serviciu (3 apartamente şi 8 garsoniere).
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, locuinţele respective trebuie să facă parte din patrimoniul instituţiei publice respective. În acest
sens vă propun ca locuinţele de serviciu ce urmează a fi închiriate salariaţilor instituţiilor şi serviciilor
publice aflate în subordinea Consiliului Local Municipal Bârlad, precum şi personalului din cadrul
aparatului de specialitate al Primarului municipiul Bârlad, să fie date în administrarea instituţiei
publice menţionate, cu obligaţia, aşa cum se prevede şi în proiectul de hotărâre, conducătorul acesteia
de a stabili condiţiile de adm. 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 instituţii publice.
În conformitate cu prevederile art.16 alin.2 din Legea nr.231/1998 privind proprietatea
publică şi regimul juridic al acesteia, titularul dreptului de administrare, are dreptul să încaseze din
chirie o cotă – parte între 20-50%, stabilită prin hotărârea cons. jud. prin care s-a aprobat închirierea.
În cazul de faţă, Consiliul local al municipiului Bârlad, în calitate de administrator, va încasa
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din chirie o cotă parte de 20% iar diferenţa de 80% se va face venit la bugetul local al jude. Vaslui.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
transmiterea unui număr de 11 locuinţe de serviciu situate în imobilul din municipiul Bîrlad,
str.V.Pârvan, nr.4, aflate în proprietatea privată a judeţului Vaslui, din administrarea Consiliului
judeţean Vaslui în administrarea Consiliului Local Municipal Bârlad 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.102/2010
pentru completarea Hotărârii 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.553/16.08.2010 a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti,
din care reiese necesitatea completării Hotărârii nr.173/2007;
având în vedere avizul nr. X/A/MB/2206/40215 din 18.08.2003 al Ministerului Sănătăţii;
în temeiul prevederilor art.91, alin.(2), lit.„c” 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.I. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului
judeţean Vaslui se completează, după cum urmează:
La Articolul 1 după prima liniuţă se introduce a doua liniuţă cu următorul cuprins:
„ – Centrul de asist. medico-socială Codăeşti are o capacitate de cazare de 40 de paturi.”
Art.II. – Sintagma „Consiliul local al comunei Codăeşti judeţul Vaslui” din cuprinsul
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti,
judeţul Vaslui, anexa nr. 1 la Hotărârea nr.16/2003 a Consiliului local al comunei Codăeşti, se
înlocuieşte cu sintagma „Consiliul judeţean Vaslui”
Vaslui, 27 august 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind
preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi
financiară a Consiliului judeţean Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin adresa nr. 553/16.08.2010 a Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, solicită
completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de Asist.
Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea adm. şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui.
Având în vedere că la adoptarea Hotărârii Hotărârea Consiliului Local Codaesti nr. 16/2003,
privind înfiinţarea Centrului de asistenţă medico-socială Codăeşti, s-a omis stabilirea capacităţii de
cazare a centrului la 40 de paturi, aşa cum prevede avizul nr. X/A/MB/2206/40215 din 18.08.2003 al
Ministerului Sănătăţii, este necesar ca după prima liniuţă a art. 1 la Hotărârea Consiliului judeţean
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Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în
responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui, să se introducă a doua
liniuţă cu următorul cuprins:
„ – Centrul de asist. medico-socială Codăeşti are o capacitate de cazare de 40 de paturi.”
Totodată propun ca în cuprinsul Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de
asistenţă medico-socială Codăeşti, judeţul Vaslui, anexa nr. 1 la Hotărârea nr.16/2003 a Consiliului
local al comunei Codăeşti, Sintagma „Consiliul local al comunei Codăeşti judeţul Vaslui” să se
înlocuiască cu sintagma „Consiliul judeţean Vaslui”
Faţă de considerentele arătate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre privind
modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.173/2007 privind preluarea Centrului de
Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului
judeţean Vaslui, în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.103/2010
privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare
în cadrul PEAD – 2010
având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui prin care
se propune stabilirea cantităţilor de produse alimentare (făină, mălai, paste făinoase, biscuiţi, zahăr şi
lapte praf) pe persoană beneficiară, ce urmează a fi distribuite în cadrul PEAD – 2010 ;
având în vedere dispoziţiile art.5 din anexa la Hotărârea de Guvern nr.600/2009 privind
stabilirea beneficiarilor de ajutoare alimentare care provin din stocurile de intervenţie comunitare
destinate categoriilor de persoane cele mai defavorizate din România şi atribuţiile instituţiilor
implicate în planul european ;
având în vedere Acordul de cooperare privind furnizarea de produse alimentare încheiat
sub nr.25313 la data de 12.08.2010 între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pt. Agricult. şi Cons. jud. Vs;
în temeiul dispoziţiilor art.97, alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui ;
H O T Ă R Ă ŞT E :
Art.1. – Se aprobă repartizarea următoarelor cantităţi de produse alimentare ce se vor
distribui celor 94.998 beneficiari din judeţul Vaslui în cadrul PEAD – 2010, după cum urmează :
a) făină albă de grâu – 14,000 kg/persoană beneficiară;
b) mălai – 7,000 kg/persoană beneficiară;
c) paste făinoase – 3,200 kg/persoană beneficiară;
d) biscuiţi – 1,300 kg/persoană beneficiară;
e) zahăr – 1,000 kg/persoană beneficiară;
f) lapte praf – 1,000 kg/persoană beneficiară.
Art.2. – Numărul de beneficiari pe categorii şi cantităţile de produse alimentare
repartizate pe unităţi administrativ-teritoriale sunt cele prevăzute în anexa care face parte integrantă
din prezenta hotărâre.
Vaslui, 27 august 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica
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1. făină albă de grâu = 1.352,417 t
2. mălai = 669,194 t
3. paste făinoase = 341,156 t
4. biscuiţi = 129,112 t
5. zahăr = 123,860 t
6. lapte praf = 110,374 t

14 kg/persoană
7 kg/persoană
3,200 kg/persoană
1,300 kg/persoană
1 kg/persoană
1 kg/persoană

ANEXA
la Hotărârea Nr.______/2010

CENTRALIZATOR

Nr.crt.

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

privind beneficiarii PEAD - 2010 şi cantităţile de produse alimentare distribuite pe unitati administrativ-teritoriale
Denumirea unitatii
Categoriile de beneficiari
Cantităţile de produse alimentare distribuite
administrativteritoriale
Pensionarii
VMG
Somerii
sub
Persoane
Paste
Lapte
416/2001 76/2002 400lei/lunar handicap
făinoase Biscuiţi
praf
Total
Făină
Mălai
Zahăr
1
2
3
4
5
6 = 2+3+4+5
7
8
8
9
10
11
211
42
352
72
677
9478
4739
2166,4
880,1
677
677
ALBESTI
616
19
299
42
976
13664
6832
3123,2
1268,8
976
976
AL. VLAHUTA
107
25
344
46
522
7308
3654
1670,4
678,6
522
522
ARSURA
760
22
256
64
1102
15428
7714
3526,4
1432,6
1102
1102
BACANI
1387
17
372
96
1872
26208
13104
5990,4
2433,6
1872
1872
BACESTI
100
18
177
36
331
4634
2317
1059,2
430,3
331
331
BALTENI
365
46
673
131
1215
17010
8505
3888
1579,5
1215
1215
BANCA
1049
985
1948
1736
5718
80052
40026
18297,6
7433,4
5718
5718
BIRLAD
980
48
656
120
1804
25256
12628
5772,8
2345,2
1804
1804
BEREZENI
27
3
304
41
375
5250
2625
1200
487,5
375
375
BLAGESTI
482
21
223
39
765
10710
5355
2448
994,5
765
765
BOGDANA
175
13
383
90
661
9254
4627
2115,2
859,3
661
661
BOGDANESTI
526
9
160
30
725
10150
5075
2320
942,5
725
725
BOGDANITA
254
23
293
36
606
8484
4242
1939,2
787,8
606
606
BOTESTI
505
29
390
101
1025
14350
7175
3280
1332,5
1025
1025
BUNESTI-AVERESTI
245
9
139
40
433
6062
3031
1385,6
562,9
433
433
CIOCANI
175
24
608
97
904
12656
6328
2892,8
1175,2
904
904
CODAESTI
683
8
317
72
1080
15120
7560
3456
1404
1080
1080
COROIESTI
258
31
434
105
828
11592
5796
2649,6
1076,4
828
828
COSTESTI
699
13
287
63
1062
14868
7434
3398,4
1380,6
1062
1062
COZMESTI
189
29
248
50
516
7224
3612
1651,2
670,8
516
516
CRETESTI
91
18
404
75
588
8232
4116
1881,6
764,4
588
588
DIMITRIE CANTEMIR
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23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

DANESTI
DELENI
DELESTI
DODESTI
DRAGOMIRESTI
DRINCENI
DUDA-EPURENI
DUMESTI
EPURENI
FALCIU
FERESTI
FRUNTISENI
GAGESTI
GIRCENI
GHERGHESTI
GRIVITA
HOCENI
HUSI
IANA
IBANESTI
IVANESTI
IVESTI
LAZA
LIPOVAT
LUNCA BANULUI
MALUSTENI
MICLESTI
MUNTENII DE SUS
MUNTENII DE JOS
MURGENI
NEGRESTI
OLTENESTI
OSESTI
POGANA
POGONESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA

512
257
428
89
2278
203
81
1040
138
901
337
60
377
1065
535
244
278
325
952
507
762
255
134
586
152
38
594
30
164
1431
493
723
519
393
197
186
127
198

11
29
27
7
17
92
137
37
12
69
11
8
7
10
5
48
19
1498
7
7
27
23
41
51
155
11
30
22
66
62
515
51
31
17
16
114
38
7

310
244
369
231
496
503
528
392
305
573
269
247
199
354
387
335
564
1327
402
169
710
360
359
430
496
426
338
344
380
619
576
384
366
339
229
632
339
175

62
69
79
50
98
111
89
82
54
122
64
41
97
68
72
98
69
624
100
43
123
79
62
105
73
55
59
66
101
251
219
72
74
75
46
94
67
43

895
599
903
377
2889
909
835
1551
509
1665
681
356
680
1497
999
725
930
3774
1461
726
1622
717
596
1172
876
530
1021
462
711
2363
1803
1230
990
824
488
1026
571
423

12530
8386
12642
5278
40446
12726
11690
21714
7126
23310
9534
4984
9520
20958
13986
10150
13020
52836
20454
10164
22708
10038
8344
16408
12264
7420
14294
6468
9954
33082
25242
17220
13860
11536
6832
14364
7994
5922

6265
4193
6321
2639
20223
6363
5845
10857
3563
11655
4767
2492
4760
10479
6993
5075
6510
26418
10227
5082
11354
5019
4172
8204
6132
3710
7147
3234
4977
16541
12621
8610
6930
5768
3416
7182
3997
2961

2864
1916,8
2889,6
1206,4
9244,8
2908,8
2672
4963,2
1628,8
5328
2179,2
1139,2
2176
4790,4
3196,8
2320
2976
12076,8
4675,2
2323,2
5190,4
2294,4
1907,2
3750,4
2803,2
1696
3267,2
1478,4
2275,2
7561,6
5769,6
3936
3168
2636,8
1561,6
3283,2
1827,2
1353,6

1163,5
778,7
1173,9
490,1
3755,7
1181,7
1085,5
2016,3
661,7
2164,5
885,3
462,8
884
1946,1
1298,7
942,5
1209
4906,2
1899,3
943,8
2108,6
932,1
774,8
1523,6
1138,8
689
1327,3
600,6
924,3
3071,9
2343,9
1599
1287
1071,2
634,4
1333,8
742,3
549,9

895
599
903
377
2889
909
835
1551
509
1665
681
356
680
1497
999
725
930
3774
1461
726
1622
717
596
1172
876
530
1021
462
711
2363
1803
1230
990
824
488
1026
571
423

895
599
903
377
2889
909
835
1551
509
1665
681
356
680
1497
999
725
930
3774
1461
726
1622
717
596
1172
876
530
1021
462
711
2363
1803
1230
990
824
488
1026
571
423

92

61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
TOTAL

POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TACUTA
TANACU
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VASLUI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI

373
1111
1362
91
699
263
195
458
98
645
482
122
169
132
508
299
285
288
316
28
243
2010
242
146
812
861

19
29
13
12
30
45
36
50
203
47
10
39
36
55
83
23
53
1768
55
9
26
10
50
12
89
81

264
519
404
294
228
426
480
486
658
365
323
393
366
326
374
290
425
1672
488
258
532
430
242
351
598
696

60
117
105
101
47
80
95
99
127
83
54
59
67
56
88
81
101
1645
81
46
122
85
63
58
95
203

716
1776
1884
498
1004
814
806
1093
1086
1140
869
613
638
569
1053
693
864
5373
940
341
923
2535
597
567
1594
1841

39711

7670

36861

10756

94998

10024
24864
26376
6972
14056
11396
11284
15302
15204
15960
12166
8582
8932
7966
14742
9702
12096
75222
13160
4774
12922
35490
8358
7938
22316
25774
1329972

5012
12432
13188
3486
7028
5698
5642
7651
7602
7980
6083
4291
4466
3983
7371
4851
6048
37611
6580
2387
6461
17745
4179
3969
11158
12887
664986

2291,2
5683,2
6028,8
1593,6
3212,8
2604,8
2579,2
3497,6
3475,2
3648
2780,8
1961,6
2041,6
1820,8
3369,6
2217,6
2764,8
17193,6
3008
1091,2
2953,6
8112
1910,4
1814,4
5100,8
5891,2
303993,6

930,8
2308,8
2449,2
647,4
1305,2
1058,2
1047,8
1420,9
1411,8
1482
1129,7
796,9
829,4
739,7
1368,9
900,9
1123,2
6984,9
1222
443,3
1199,9
3295,5
776,1
737,1
2072,2
2393,3
123497,4

716
1776
1884
498
1004
814
806
1093
1086
1140
869
613
638
569
1053
693
864
5373
940
341
923
2535
597
567
1594
1841
94998

716
1776
1884
498
1004
814
806
1093
1086
1140
869
613
638
569
1053
693
864
5373
940
341
923
2535
597
567
1594
1841
94998
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CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare
în cadrul PEAD – 2010
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Hotărârea de Guvern nr.600/2009 au fost stabilite 4 categorii de persoane cele mai
defavorizate cărora urmează să li se distribuie produse alimentare (făină, mălai, paste făinoase,
biscuiţi, zahăr şi lapte praf) furnizate din stocurile de intervenţie ale Comisiei Europene, în
conformitate cu prevederile Regulamentului ( CEE ) nr.3.149/92 al Comisiei, cu modificările şi
completările ulterioare. Totodată între Consiliul judeţean şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru
Agricultură s-a încheiat un acord cu privire la modalitatea de punere în aplicare a planului european de
distribuţie de ajutoare – produse alimentare – provenind din stocurile de intervenţie destinate
persoanelor celor mai defavorizate din România, derulat cu resursele financiare atribuite României
prin Regulamentul menţionat mai sus.
Pe baza listelor nominale cu persoanele beneficiare definite la art.3 din actul normativ
menţionat mai sus întocmite şi transmise de către primării, Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei
de muncă Vaslui, Casa judeţeană de pensii şi Direcţia de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui,
a rezultat că la nivelul judeţului Vaslui, la data de 31 iulie 2010, numărul persoanelor beneficiare este
de 94.998, din care :
a) familiile şi persoanele singure care au stabilit, prin dispoziţia scrisă a primarului, dreptul
la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr.416/2001 – 39.711;
b) şomerii care beneficiază de indemnizaţia de şomaj acordată potrivit prevederilor Legii
nr.76/2002 – 7.670 ;
c) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după
caz, din pensii cumulate, se află sub 400 lei/lună – 36.861 ;
d) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, neinstituţionalizate – 10.756.
Cantităţile de zahăr şi făină pe judeţ, repartizate de către A.P.I.A. sunt următoarele :
a) făină albă de grâu tip 650 - 1.352,417 t, cu o valoare totală netă de 1.121.532,60 lei, plus TVA
(24%) 269.167,82 lei;
b) mălai - 669,194 t, cu o valoare totală netă de 666.898,53 lei, plus TVA (24%) 160.055,65 lei;
c) paste făinoase - 341,156 t, cu o valoare totală netă de 513.883,78 lei, plus TVA (24%)
123.332,11 lei;
d) biscuiţi - 129,112 t, cu o valoare totală netă de 402.570,02 lei, plus TVA (24%) 96.616,81 lei;
e) zahăr alb categoria a 2-a – 123,860 t, cu o valoare totală netă de 257.608,75 lei plus TVA
(24%) 61.826,10 lei ;
f) lapte praf - 110,374 t, cu o valoare totală netă de 1.090.960,85 lei, plus TVA (24%) 261.830,60
lei;
Raportate la numărul total de persoane beneficiare de 94.998 reiese că pe persoană
beneficiară revine următoarele cantităţi :
a) făină albă de grâu – 14,236 kg/persoană beneficiară;
b) mălai – 7,044 kg/persoană beneficiară;
c) paste făinoase – 3,591 kg/persoană beneficiară;
d) biscuiţi – 1,359 kg/persoană beneficiară;
e) zahăr – 1,303 kg/persoană beneficiară;
f) lapte praf – 1,161 kg/persoană beneficiară.
Cum produsele alimentare (făină, mălai şi zahăr) sunt livrate în ambalaje individuale de 1
kg, în pachete de câte 10 kg, paletizate, din punct de vedere practic cantităţile rezultate în zecimale nu
pot fi distribuite. În ceea ce priveşte produsele alimentare: biscuiţi – ambalaje individuale de 0,100 kg,
paste făinoase – ambalaje individuale de 0,400 kg, lapte praf – ambalaje individuale de 0,500 kg,
ambalarea permite o distribuire cât mai apropiată de cantităţile rezultate. Prin urmare cantităţile ce
urmează a fi distribuite vă propun să fie cele prevăzute în proiectul de hotărâre, cupă cum urmează :
a) făină albă de grâu – 14,000 kg/persoană beneficiară;
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b) mălai – 7,000 kg/persoană beneficiară;
c) paste făinoase – 3,200 kg/persoană beneficiară;
d) biscuiţi – 1,300 kg/persoană beneficiară;
e) zahăr – 1,000 kg/persoană beneficiară;
f) lapte praf – 1,000 kg/persoană beneficiară.
Diferenţa rămasă nedistribuită de 22.445 kg făină albă de grâu, 4.208 kg mălai, 37.162,4
kg paste făinoase, 5.614,6 kg biscuiţi, 28.862 kg zahăr şi 15.376 kg lapte praf rezultată ca urmare a
rotunjirii cantităţilor va fi redistribuită celor care vor deveni eligibili pe perioada derulării planului
european, respectiv până la data de 31 decembrie 2010.
Cantităţile de zahăr şi făină albă de grâu ce se cuvin fiecărei unităţi administrativ –
teritoriale, prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre, vor fi preluate de reprezentanţii primăriilor şi
distribuite direct beneficiarilor finali, pe baza graficelor de livrare ce vor fi comunicate în timp util.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind
stabilirea pe persoană beneficiară a cantităţilor de produse alimentare în cadrul PEAD – 2010, pe care
vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.104/2010
privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale şi a sumelor
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, repartizate pe unităţi
administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, pe anul 2010
având în vedere Decizia nr. 622/25.08.2010 a Directorului executiv al Direcţiei Generale a
Finanţelor Publice Vaslui;
având în vedere prevederile art. 49, alin.(1) şi alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.18/2010
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2010;
având în vedere prevederile art.4, lit. „d” din Legea nr.11/2010 privind bugetul de stat pe anul
2010;
în temeiul prevederilor Legii finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi
completările ulterioare;
în temeiul prevederilor art. 104, lit.”e” şi art. 109 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.- Se diminuează cota de 20% din sumele defalcate din TVA şi a sumelor reţinute potrivit
art.33, alin.3, lit.f) din Legea nr.273/2006 a finanţelor publice locale, cu modificările şi completările
ulterioare, pentru echilibrarea bugetelor locale, conform anexei nr. 1.
Art.2.- Se diminuează sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind
drumurile judeţene şi comunale, conform anexei nr. 2.
Art.3.- Anexele nr.1 şi nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Vaslui, 10 septembrie 2010
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui
Gheorghe Stoica
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ANEXA Nr. 1
la Hotărârea nr.104/10 septembrie 2010
DIMINUAREA
cotei de 20 % din sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru echilibrarea bugetelor locale pe
anul 2010
UM= mii lei
Program
Nr. crt.
Unitatea administrativ-teritoriala
Program initial
Influente (±)
rectificat
1
ALBESTI
330,0
-82,2
247,8
2
AL. VLAHUTA
204,0
-50,8
153,2
3
ARSURA
264,0
-65,8
198,2
4
BANCA
68,0
-16,9
51,1
5
BACANI
264,0
-65,8
198,2
6
BACESTI
136,0
-33,9
102,1
7
BALTENI
103,3
-25,7
77,6
8
BEREZENI
102,0
-25,4
76,6
9
BLAGESTI
102,0
-25,4
76,6
10
BOGDANA
134,0
-33,4
100,6
11
BOGDANESTI
68,0
-16,9
51,1
12
BOGDANITA
206,0
-51,3
154,7
13
BOTESTI
136,0
-33,9
102,1
14
BUNESTI - AVERESTI
297,0
-74,0
223,0
15
CIOCANI
136,0
-33,9
102,1
16
CODAIESTI
264,0
-65,8
198,2
17
COROIESTI
330,0
-82,2
247,8
18
COSTESTI
170,0
-42,4
127,6
19
COZMESTI
102,0
-25,4
76,6
20
CRETESTI
297,0
-74,0
223,0
21
DANESTI
228,0
-56,8
171,2
22
DELENI
138,0
-34,4
103,6
23
DELESTI
138,0
-34,4
103,6
24
DIMITRIE CANTEMIR
297,0
-74,0
223,0
25
DODESTI
136,0
-33,9
102,1
26
DRAGOMIRESTI
136,0
-33,9
102,1
27
DRANCENI
140,0
-34,9
105,1
28
DUDA - EPURENI
231,0
-57,6
173,4
29
DUMESTI
102,0
-25,4
76,6
30
EPURENI
330,0
-82,2
247,8
31
FALCIU
363,0
-90,5
272,5
32
FERESTI
330,0
-82,2
247,8
33
FRUNTISENI
330,0
-82,2
247,8
34
GAGESTI
136,0
-33,9
102,1
35
GHERGHESTI
330,0
-82,2
247,8
36
GARCENI
334,0
-83,2
250,8
37
GRIVITA
77,0
-19,2
57,8
38
HOCENI
363,0
-90,5
272,5
39
IANA
204,0
-50,8
153,2
40
IBANESTI
171,5
-42,7
128,8
41
IVANESTI
330,0
-82,2
247,8
42
IVESTI
170,0
-42,4
127,6
43
LAZA
330,0
-82,2
247,8
44
LIPOVAT
240,0
-59,8
180,2
45
LUNCA BANULUI
264,0
-65,8
198,2
46
MALUSTENI
264,0
-65,8
198,2
47
MICLESTI
264,0
-65,8
198,2
48
MUNTENI DE JOS
68,0
-16,9
51,1
49
MUNTENI DE SUS
68,0
-16,9
51,1
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

OLTENESTI
OSESTI
PADURENI
PERIENI
POCHIDIA
POGANA
POGONESTI
POIENESTI
PUIESTI
PUNGESTI
PUSCASI
RAFAILA
REBRICEA
ROSIESTI
SOLESTI
STANILESTI
STEFAN CEL MARE
SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE
VASLUI
BARLAD
HUSI
NEGRESTI
MURGENI
TOTAL JUDET

330,0
68,0
330,0
89,0
157,0
116,0
330,0
85,0
330,0
264,0
82,0
192,2
330,0
363,0
170,0
82,0
264,0
191,0
330,0
264,0
264,0
82,0
396,0
330,0
140,0
396,0
170,0
300,0
136,0
363,0
264,0
396,0
17.830,0
1.995,0
1.995,0
2.016,0
1.022,0
681,0
25.539,0

-82,2
-16,9
-82,2
-22,2
-39,1
-28,9
-82,2
-21,2
-82,2
-65,8
-20,4
-47,9
-82,2
-90,5
-42,4
-20,4
-65,8
-47,6
-82,2
-65,8
-65,8
-20,4
-98,7
-82,2
-34,0
-98,7
-42,4
-74,8
-33,9
-90,5
-65,8
-98,7
-4.441,8
-497,2
-497,2
-502,4
-254,7
-169,7
-6.363,0

247,8
51,1
247,8
66,8
117,9
87,1
247,8
63,8
247,8
198,2
61,6
144,3
247,8
272,5
127,6
61,6
198,2
143,4
247,8
198,2
198,2
61,6
297,3
247,8
106,0
297,3
127,6
225,2
102,1
272,5
198,2
297,3
13.388,2
1.497,8
1.497,8
1.513,6
767,3
511,3
19.176,0

ANEXA Nr. 2
la Hotărârea nr.104/10 septembrie 2010
DIMINUAREA
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile
judeţene şi comunale pe anul 2010
UM= mii lei
Program
Nr. crt.
Unitatea administrativ-teritoriala
Program initial
Influente (±)
rectificat
1
ALBESTI
50,0
-4,6
45,4
2
AL. VLAHUTA
20,0
-1,8
18,2
3
ARSURA
30,0
-2,7
27,3
4
BANCA
30,0
-2,7
27,3
5
BACANI
40,0
-3,7
36,3
6
BACESTI
30,0
-2,7
27,3
7
BALTENI
15,0
-1,4
13,6
8
BEREZENI
30,0
-2,7
27,3
9
BLAGESTI
20,0
-1,8
18,2
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10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

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

30,0
25,0
20,0
30,0
50,0
15,0
60,0
60,0
60,0
20,0
50,0
30,0
15,0
30,0
60,0
30,0
50,0
20,0
30,0
40,0
40,0
70,0
30,0
40,0
20,0
40,0
50,0
25,0
50,0
15,0
20,0
100,0
15,0
70,0
50,0
50,0
60,0
50,0
30,0
15,0
40,0
30,0
80,0
15,0
15,0
30,0
50,0
50,0
100,0
80,0
40,0
25,0
100,0
50,0
60,0
25,0
70,0

-2,7
-2,3
-1,8
-2,7
-4,6
-1,4
-5,5
-5,5
-5,5
-1,8
-4,6
0,0
-1,4
-2,7
-5,5
-2,7
-4,6
-1,8
-2,7
-3,7
-3,7
-6,4
-2,7
-3,7
-1,8
-3,7
-4,6
-2,3
-4,6
-1,4
-1,8
-9,1
-1,4
-6,4
-4,6
-4,6
-5,5
-4,6
-2,7
-1,4
-3,7
-2,7
-7,3
-1,4
-1,4
-2,7
-4,6
-4,6
-9,1
-7,3
-3,7
-2,3
-9,1
-4,6
-5,5
-2,3
-6,4

27,3
22,7
18,2
27,3
45,4
13,6
54,5
54,5
54,5
18,2
45,4
30,0
13,6
27,3
54,5
27,3
45,4
18,2
27,3
36,3
36,3
63,6
27,3
36,3
18,2
36,3
45,4
22,7
45,4
13,6
18,2
90,9
13,6
63,6
45,4
45,4
54,5
45,4
27,3
13,6
36,3
27,3
72,7
13,6
13,6
27,3
45,4
45,4
90,9
72,7
36,3
22,7
90,9
45,4
54,5
22,7
63,6
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67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

SULETEA
TANACU
TACUTA
TATARANI
TODIRESTI
TUTOVA
VALENI
VETRISOAIA
VIISOARA
VINDEREI
VOINESTI
VULTURESTI
VUTCANI
ZAPODENI
ZORLENI
TOTAL COMUNE
CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
TOTAL JUDET

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

-2,3
-4,6
-6,4
-5,5
-2,7
-3,7
-3,7
-2,4
-5,5
-6,4
-2,7
-2,7
-4,6
-9,1
-18,3
-323,9
-1.069,1
-1.393,0

22,7
45,4
63,6
54,5
27,3
36,3
36,3
27,6
54,5
63,6
27,3
27,3
45,4
90,9
181,7
3.251,1
10.730,9
13.982,0

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PRESEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
privind diminuarea sumelor defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale și a sumelor
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale, repartizate pe unităţi
administrativ-teritoriale ale judeţului Vaslui, pe anul 2010
In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare şi Legea nr.273/2006 privind finanţele publice
locale, cu modificările și completările ulterioare, supun astăzi dezbaterii dumneavoastră, diminuarea
sumelor defalcate din TVA, repartizate pe unităţi administrativ-terit. ale jud. Vaslui, pe anul 2010.
Propunerea de diminuare are la bază prevederile Ordonanței Guvernului nr 18/2010 cu privire
la rectificarea bugrtului de stat pe anul 2010, aplicându-se la sumele repartizate în baza Legii nr.
11/2010 a bugetului de stat pe anul 2010, respectându-se totodată şi prevederile altor acte normative în
vigoare privind i restricțiile ce se impun în efectuarea cheltuielilor publice prin bugetele locale.
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr 18/2010 cu privire la rectificarea
bugrtului de stat pe anul 2010, judeţului Vaslui i s-au diminuat alocarile de la bugetul de stat, astfel:
- sumele defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor locale cu suma totală de 17.642,0
mii lei, din care pentru comune, oraşe şi municipii suma de 12.879,0 mii lei, din care
Consiliul judeţean Vaslui va diminua sumele repartizate pe unităţi administrativ teritoriale cu
suma de 6.363,0 mii lei;
- sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale cu suma de 1.393,0 mii lei.
Potrivit prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi
completările ulterioare, 20% din sumele defalcate din taxa pe valoare adăugată și sumele din TVA
rămase la dispoziţia consiliului judeţean în urma aplicării prevederilor art. 33, al.(4), lit.f) din Legea
finanţelor publice locale, pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi sumele defalcate din TVA
pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale se diminuează, pe unităţi
administrativ teritoriale, prin hotărâre a consiliului judeţean, iar diferența se repartizează prin decizie a
directorului direcţiei generale a finanţelor publice judeţene, conform legii.
În aceste condiții, prin hotărâre a Consiliului judetean Vaslui se vor diminua sumele defalcate
din TVA pentru echilibrarea bugetelor comunelor, oraşelor şi municipiilor cu suma de 6.363,0 mii
lei, iar sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi
comunale se vor reduce cu suma de 1.393,0 mii lei.
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Propunerile de diminuare a acestor sume au la bază reducerea proporțională cu sumele alocate
inițial, pe fiecare unitate administrativ teritorială în parte. Procentul de reducere calculat la totalul
sumelor de echilibrare, aferente judetului, este de 24,91%, iar la sumele defalcate din TVA pentru
finanţarea cheltuielilor privind drumurile judeţene şi comunale este de 9,14%.
În condiţiile date pecizez că la un număr de 3 comune (Munteni de Jos, Oșești și Pușcași)
prevederile bugetare pe trimestrul IV, la poziția sume defalcate din TVA pentru echilibrarea bugetelor
locale, sunt mai mici decât sumele cu care trebuie diminuate aceste venituri, iar la alte 9 comune
sumele rămase pe trimestrul IV se situează sub limita a 50,0 mii lei.
In urma efectuării unor calcule estimative apreciez că numai un număr de 26 de comune ar
putea funcționa până la finele anului cu condiția sistării tuturor celorlalte categorii de cheltuieli, ceea
ce, în condițiile legislației în vigoare, nu este permis.
Pentru anul 2010, sumele defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor aferente drumurilor
judeţene şi comunale se diminuează în cuantum de 1.393,0 mii lei, din care cu 1.069,1 mii lei se
micșorează sumele repartizate în bugetul local al județului, reducerile propuse încadrându-se în
prevederile bugetare pe trimestrul IV al acestui an, la toate unitățile administrativ teritoriale.
Având în vedere considerentele prezentate, am convingerea că, aceaste propuneri de diminuare
a sumelor pe care le supun aprobării dumneavoastră, afectează la fel de mult întreaga administrație
publică locală din județ, iar diminuarea proporțională cu sumele repartizate inițial reprezintă o
împărțire echitabilă a dificultăților şi ca atare, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma
prezentată.
PRESEDINTE,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.105/2010
privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei
medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui
având în vedere:
- Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui;
- adresa nr.6465/16.06.2010 a Ministerului Sănătăţii prin care se solicită iniţierea procedurilor
necesare pentru derularea procesului de descentralizare;
- adresa nr.14681 din 6.09.2010 a Casei de Asigurări de Sănătate Vaslui;
- adresa nr.11570 din 7.09.2010 a Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui;
în conformitate cu dispoziţiile:
-art.2, alin.(2) coroborat cu art.16, lit.e) din Ordonanţa de Urgenţă nr.162/2008 privind
transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către
autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de Urgenţă nr.48/2010 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din
domeniul sănătăţii în vederea descentralizării;
- art.2, alin.(2) din Hotărârea de Guvern nr.529/2010 pentru aprobarea menţinerii
managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze
– pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul
asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi
a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale
către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti;
- Ordinul nr.910/2010 al ministrului sănătăţii pentru aprobarea modelului Protocolului de
predare – preluare între direcţiile de sănătate publică judeţene şi a Municipiului Bucureşti în vederea
transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice;
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. f) şi art.97, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui,
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H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1. – Se aprobă preluarea de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei
medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Art.2. – Se mandatează domnul Vasile Mihalachi, preşedinte al Consiliului judeţean Vaslui,
să semneze protocolul de predare – preluare ce se va încheia între Direcţia de sănătate publică a
judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui în vederea transferului managementului asistenţei
medicale al Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Câte un exemplar după prezenta hotărâre se va comunica :
- Direcţiei de sănătate publică a judeţului Vaslui;
- Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui.
Vaslui, 10 septembrie 2010
PREŞEDINTE,
Vasile Mihalachi
Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Gheorghe Stoica

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a
managementului asistenţei medicale al Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui
Doamnelor şi domnilor consilieri,
Prin Ordonanţa de Urgenţă nr.162/2008, cu modificările şi completările ulterioare, s-a
asigurat cadrul juridic pentru transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe ale Ministerului
Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale concomitent cu asigurarea resurselor
umane, materiale şi financiare necesare exercitării acestora. Potrivit art.2, alin.(2) din Hotărârea de
Guvern nr.529/2010 unitatea sanitară publică cu paturi pentru care se transferă managementul
asistenţei medicale către Consiliul judeţean Vaslui este Spitalul judeţean de Urgenţă Vaslui. Acest
transfer se realizează prin încheierea unui protocol de predare – preluare între Direcţia de sănătate
publică a judeţului Vaslui şi Consiliul judeţean Vaslui al cărui model a fost aprobat prin Ordinul
nr.910/2010 al ministrului sănătăţii.
Protocolul ce se va încheia va conţine informaţii cu privire la patrimoniu, personalul angajat,
bugetul aprobat pe anul 2010, drepturile şi obligaţiile financiare rezultate din activitatea desfăşurată
precum şi situaţia contului de execuţie la data de 30 iunie 2010.
Din situaţia obligaţiilor financiare pusă la dispoziţie de către Spitalul judeţean de Urgenţă
Vaslui rezultă că datoriile totale, pe care acesta le înregistra la data de 6 septembrie 2010, sunt în sumă
de 10.146 mii lei, din care datoriile comerciale erau în cuantum de 6.493 mii lei. Din această din urmă
sumă, reprezentând datoriile comerciale, 3.653 mii lei reprezintă arierate care vor fi plătite în perioada
07.09.-09.09.2010, existând lichidităţi în contul spitalului.
Finanţarea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui se va asigura şi în continuare, potrivit Legii
nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, din
următoarele surse principale :
1. Contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări sociale de
sănătate ;
2. Bugetul de stat prin bugetul Ministerului Sănătăţii Publice pe bază de contracte
încheiate cu direcţiile judeţene de sănătate publică pentru :
a) desfăşurarea activităţilor cuprinse în programele naţionale de
sănătate ;
b) asigurarea cheltuielilor pentru unităţile şi compartimentele de
primire a urgenţelor ;
c) asigurarea drepturilor salariale pentru rezidenţi, etc.
3. Bugetul de stat şi din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii, care se alocă prin
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transfer către consiliul judeţean, pentru :
a) finalizarea obiectivelor de investiţii noi, de investiţii în continuare,
nominalizarea în listele programului de investiţii, anexă la bugetul Ministerului Sănătăţii din
legea bugetului de stat, aflate în derulare la nivelul spitalului;
b) dotarea cu aparatură medicală, în condiţiile în care consiliul judeţean participă la
achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum de minim 5% din valoarea acestora ;
c) reparaţii capitale la spitale, în condiţiile în care consiliul judeţean participă cu fonduri în
cuantum de minim 3% din valoarea acestora ;
d) finanţarea obiectivelor de modernizare, transformare şi extindere a
construcţiilor existente, precum şi expertizarea, proiectarea şi consolidarea clădirilor în
condiţiile în care consiliul judeţean participă la achiziţionarea acestora cu fonduri în cuantum
de minim 5% din valoarea acestora .
4. Bugetul local al judeţului pentru :
- finanţarea unor cheltuieli de administrare şi funcţionare, respectiv bunuri şi servicii, investiţii,
reparaţii capitale, consolidare, extindere şi modernizare, dotări cu echipamente medicale.
5. Venituri suplimentare ale spitalului .
Managementul asistenţei medicale din cadrul Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui se
realizează, în principal, potrivit Ordonanţei de Urgenţă nr.48/2010, prin intermediul următoarelor
structuri:
1. Managerul, persoană fizică sau juridică, numit prin actul administrativ al preşedintelui
consiliului judeţean, în urma selecţionării prin concurs sau licitaţie publică, după caz, ale cărui
atribuţii sunt stabilite prin contractul de management.
2. Comitetul director, format din managerul spitalului, directorul medical, directorul
financiar-contabil şi directorul administrativ. Ocuparea acestor funcţii specifice se face prin concurs
organizat de managerul spitalului.
Până la ocuparea prin concurs a funcţiilor de conducere care fac parte din comitetul director,
conducerea interimară a spitalului se numeşte prin act administrativ al preşedintelui consiliului
judeţean.
3. Consiliul de administraţie format din 5-8 membri, care are rolul de a dezbate principalele
probleme de strategie, de organizare şi funcţionare a spitalului.
- organizează concurs sau licitaţie publică, după caz, pentru selecţionarea managerului,
respectiv a persoanei juridice care să asigure managementul unităţii sanitare potrivit normelor
aprobate prin actul administrativ al preşedintelui consiliului judeţean ;
- din consiliul de administraţie fac parte 2 reprezentanţi ai consiliului judeţean, din care
unul să fie economist şi un reprezentant numit de preşedintele consiliului judeţean ;
- membrii consiliului de administraţie se numesc prin hotărâre a consiliului judeţean.
4. Condiţiile de participare pentru ocuparea funcţiilor de conducere de la nivelul secţiilor
clinice şi neclinice din cadrul spitalului se stabilesc prin act administrativ al preşedintelui consiliului
judeţean.
Preluarea managementului asistenţei medicale a Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui se face
pe bază de protocol de predare-preluare încheiat între Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui şi
Consiliul judeţean Vaslui, întocmit conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr.910/2010 pentru
aprobarea modelului Protocolului de predare – preluare între direcţiile de sănătate publice judeţene şi
a municipiului Bucureşti şi autorităţile administraţiei publice locale şi Primăria Municipiului
Bucureşti în vederea transferului managementului asistenţei medicale al unităţilor sanitare publice.
În vederea semnării protocolului sus-amintit se impune mandatarea preşedintelui Consiliului
judeţean Vaslui în acest sens.
Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre privind aprobarea
preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei medicale al Spitalului
judeţean de urgenţă Vaslui, pe care vă rog să-l aprobaţi în forma prezentată.
P R E Ş E D I N T E,
Vasile Mihalachi
102

ROMANIA
JUDETUL VASLUI
CONSILIUL JUDETEAN
H O T A R A R E A Nr. 106/ 2010
privind mandatarea d-lui Dumitru Buzatu vicepresedinte a Consiliului judetean Vaslui in
vederea semnarii Actului aditional nr. 1/2010 la Conventia de finantare incheiata intre
Ministerul Mediului si Padurilor si Consiliul judetean Vaslui
in temeiul dispozitiilor art.109 alin. (1) din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia
publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare ;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTARASTE;
Articol unic – Se mandateaza dl. Dumitru Buzatu , vicepresedinte al Consiliului judetean
Vaslui, sa semneze Actul aditional nr. 1/ 2010 la Conventia de finantare in vederea implementarii
subprogramului „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a
staţiilor de epurare a apelor uzate în municipiile Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti„
incheiată intre Ministerul Mediului si Padurilor si Consiliul judetean Vaslui.
Vaslui, 10 septembrie 2010
P R E S E D I N T E,
Mihalachi Vasile
Contrasemneaza
Secretarul judetului Vaslui
Stoica Gheorghe

CONSILIUL JUDETEAN VASLUI
PREŞEDINTE
EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotarare privind mandatarea domnului Dumitru Buzatu , vicepresedinte al
Consiliului judetean Vaslui pentru semnarea Actului aditional nr. 1 / 2010 la Conventia de
finantare incheiata intre Ministerul Mediului si Padurilor si Consiliul judetean Vaslui
Doamnelor si domnilor consilieri ,
Prin HG 536/26.04.2006 au fost aprobati indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de
investitie iar prin Ordonanta nr. 40 din 9 august 2006 s-a aprobat finantarea subprogramului
Reabilitare sistem alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate
în Vaslui, Bârlad, Huşi şi Negreşti .
Consiliul judetean Vaslui a semnat la Ministerul Mediului si Padurilor CONVENTIA de
finantare nr. 5543/SB – 5993 din 26 octombrie 2006 a subprogramului Reabilitare sistem
alimentare cu apa , a sistemului de canalizare si a statiilor de epurare a apei uzate in Vaslui
, Barlad , Husi si Negresti .
Termenul de implementare a acestui obiectiv de investitie a fost de patru ani.
Finantarea acestui subprogram este asigurata de Ministerul Mediului si Padurilor in
procent de 75% din totalul cheltuielilor eligibile si de Consiliul judetean Vaslui in procent de
25% din totalul cheltuielilor eligibile si deasemeni achitarea cheltuielilor neeligibile ce deriva
din proiect.
Avand in vedere resursele bugetare reduse de care dispunem , Consiliul judetean Vaslui a
contractat un imprumut extern pentru a asigura cofinantarea de 25% a lucrarilor efectuate in cadrul
acestui proiect.
Ministerul Mediului si Padurilor nu a alocat sumele necesare cofinantarii nici in
cuantumul prevazut in graficul anexa , nici la termenul stipulat in Conventie.
Drept urmare implementarea subprogramului nu a fost posibila in perioada prevazuta de actele
normative.
Avand in vedere importanta majora pentru judetul Vaslui , Consiliul judetean a facut toate
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demersurile necesare pentru prelungirea perioadei de implementare a acestui subprogram pana in
2013.
Pentru incheierea Conventiei de finantare in 2006 , Consiliul judetean a aprobat Hotararea nr.
111 privind mandatarea d-lui Corneliu Bichinet sa semneze documentele aferente.
In aceste conditii este necesar semnarea unui Act aditional la Conventie privind prelungirea
perioadei de implementare si se impune adoptarea unei hotararari de Consiliu judetean pentru
mandatarea domnului Dumitru Buzatu , vicepresedinte al Consiliului judetean Vaslui pentru
semnarea documentelor.
Fata de considerentele aratate mai sus am initiat proiectul de hotarare privind
mandatarea domnului Dumitru Buzatu , vicepresedinte al Consiliului judetean Vaslui pentru
semnarea Actului aditional nr. 1 / 2010 la Conventia de finantare , pe care va rog sa-l aprobati in
forma prezentata.
Presedinte ,
Vasile Mihalachi
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PROCES-VERBAL
încheiat astăzi, 30 iulie 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 (30 consilieri în funcţie şi preşedintele),
participă la lucrări un număr de 30 de consilieri şi preşedintele, lipsind doamna Ignat Eugenia şi
domnii Samson Adrian şi Ţîru Ilie.
Declară deschise lucrările acesteia.
Din partea Instituţiei prefectului participă domnul Coatu Costică, director executiv,
Direcţia juridică şi de contencios administrativ.
Ca invitaţi iau parte:
- doamna Elena Monu, preşedinte, Societatea culturală „Academia Bîrlădeană”;
- doamna Irina Arhire, director executiv, Camera agricolă a judeţului Vaslui;
- doamna Dorina Rădăşanu, director, Serviciul public comunitar judeţean de evidenţă a
persoanei Vaslui;
- domnul Ionel-Ştefănică Armeanu, director general, Direcţia generală de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui;
- domnul Romeo Bodroghină, contabil şef, Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti;
- domnul Ioan Mancaş, director, Muzeul judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
- domnul Gelu-Voicu Bichineţ, director, Biblioteca judeţeană „Nicolae Milescu Spătarul”
Vaslui;
- domnul Mircea Mamalaucă, director, Muzeul „Vasile Pârvan” Bîrlad;
- domnul Marcel Anghel, director, Teatrul „Victor Ion Popa” Bîrlad;
- domnul Lucian-Valentin Onciu, director, Centrul judeţean pentru Conservarea şi
Promovarea Culturii Tradiţionale Vaslui;
- domnul Adrian Chiroşcă, director coordonator adjunct pentru control în sănătate,
Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui;
- domnul Ion Manole;
- directorii şi şefii compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
judeţean;
- reprezentanţi ai presei şi ai posturilor locale de radio şi televiziune.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi, preşedintele Consiliului judeţean Vaslui
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Prezint plenului şedinţei Consiliului judeţean Vaslui, proiectul ordinii de zi, proiect care a
fost adus la cunoştinţă publică prin difuzarea pe site-ul consiliului judeţean:
1. Proiect de hotărâre privind rectificarea a IV-a a bugetului local al judeţului Vaslui, pe anul 2010;
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii, pe anul 2010;
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara
bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2010;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi
protejarea persoanelor cu handicap în centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă
socială şi protecţia copilului Vaslui, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 2010;
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri
proprii ale Camerei agricole a judeţului Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de
utilizare a fondurilor pentru anul 2010;
6. Proiect de hotărâre pentru abrogarea Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de
cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice
de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului
Vaslui pe anul 2009, modificată şi completată prin Hotărârea nr.77/2009;
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de
investiţii din cadrul proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de
Urgenţă Vaslui”;
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind
aprobarea proiectului „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui”
şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui
nr.29/2010 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii
„Reabilitare şi modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J;
10. Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită pe termen de 5 ani a unui spaţiu din incinta
imobilului proprietate publică a judeţului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, strada Republicii, nr.235,
Societăţii Culturale „Academia Bîrlădeană”;
11. 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;
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui;
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Serviciului public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui;
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Camerei agricole a judeţului Vaslui;
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
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personalului din cadrul Muzeului judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui;
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Bibliotecii judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui;
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Muzeului „Vasile Pârvan” Bîrlad;
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Teatrului „Victor Ion Popa” Bîrlad;
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al
personalului din cadrul Centrului judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale
Vaslui;
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a
managementului asistenţei medicale a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui;
21. Proiect de hotărâre privind numirea domnului Manole Ion în funcţia publică de conducere de
director executiv al Camerei agricole a judeţului 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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” ordinea de zi a fost aprobată.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
Vă aduc la cunoştinţă că, potrivit art. 46 alin. (1) din Legea administraţiei publice locale,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi art.77 din Statutul aleşilor locali, cu
modificările şi completările ulterioare, nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea hotărârilor,
consilierii care au interes patrimonial în problema supusă dezbaterii.
Dacă sunt asemenea situaţii, sunteţi obligaţi să anunţaţi înainte de începerea dezbaterilor
interesul patrimonial pe care-l aveţi în problema respectivă.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Ţinând cont că proiectele de hotărâri cuprinse pe ordinea de zi au fost dezbătute în cadrul
şedinţelor comisiilor de specialitate, vă propun ca acestea să nu mai fie prezentate, cu excepţia
rapoartelor comisiilor de specialitate.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea ca proiectele de hotărâri de pe ordinea
de zi să nu mai fie prezentate, trecându-se direct la discuţii.
*
106

Cât priveşte modalitatea de vot, vă propun să folosim, pentru adoptarea proiectelor de
hotărâri, votul deschis, prin ridicarea mâinii, cu excepţia proiectului de hotărâre privind numirea
domnului Manole Ion în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei agricole a
judeţului Vaslui, pentru care, fiind cu privire la persoane, vom utiliza votul secret, potrivit
prevederilor art.45 alin.(5) din Legea nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare.
- Supun votului propunerea.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobată propunerea de folosire a votului deschis la
adoptarea proiectelor de hotărâri.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Precizez faptul că, pentru adoptarea proiectelor de hotărâri existente pe ordinea de zi, este
necesar votul majorităţii consilierilor prezenţi şi preşedinte, cu excepţia proiectelor de la punctele 1-5,
pentru adoptarea cărora este necesar votul majorităţii consilierilor în funcţie şi preşedinte (17), precum
şi a proiectelor de hotărâri de la punctele 10-11 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-a pus la dispoziţie procesul-verbal încheiat
în şedinţa consiliului judeţean din 25 iunie a.c., în vederea luării la cunoştinţă a conţinutului acestuia.
Precizez că în cadrul şedinţei aveţi posibilitatea să contestaţi conţinutul procesului-verbal
şi să solicitaţi menţionarea exactă a opiniilor exprimate în şedinţa amintită.
*
- Supun votului procesul-verbal încheiat în şedinţa din 25 iunie 2010.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 voturi „pentru” a fost aprobat procesul-verbal încheiat în şedinţa consiliului
judeţean din data de 25 iunie 2010.
*
* *
I. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea a
IV-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.
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Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dau cuvântul domnului Anton pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Aurel Anton
Rectificarea a III-a a bugetului local al judeţului Vaslui, supune atenţiei dumneavoastră
diminuarea atât a veniturilor cât şi a cheltuielilor cu suma de 8.315.731 lei.
Această modificare se datorează aplicării prevederilor a două acte normative şi anume:
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice şi Legea nr. 118/2010 privind unele măsuri în vederea restabilirii echilibrului bugetar.
În ce priveşte clasificaţia economică, propunem diminuarea cheltuielilor de personal cu
suma de 5.991.543 lei, a cheltuielilor cu bunuri şi servicii cu suma de 2.739.075 lei, a transferurilor
între unităţi ale administraţiei publice cu suma de 2.742.680 lei, a poziţiei „alte cheltuieli” cu suma de
375.152 lei şi suplimentarea fondului de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale cu suma de
105.200 lei, a fondurilor pentru finanţarea proiectelor din fonduri externe nerambursabile (FEN)
postaderare cu suma de 2.104.301 lei şi a cheltuielilor de capital cu suma de 1.323.218 lei.
Pe capitole bugetare, propunem rectificarea la aproape toate capitolele şi acest lucru se
datorează faptului că cele două acte normative enunţate mai sus afectează atât cheltuielile de personal
cât şi cheltuielile cu bunuri şi servicii. În conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2010, cheltuielile
de personal se diminuează cu un procent de 25% pe ultimele 5 luni ale anului.
Cheltuielile cu bunuri şi servicii se reduc cu 20% pe trimestrele III şi IV.
În conformitate cu prevederile art. III, alin. 2 din ordonanţă, nu se diminuează cheltuielile pentru
transmiterea pensiilor şi a altor forme de asistenţă socială, precum şi pentru plata serviciilor medicale,
medicamentelor, dispozitivelor medicale şi materialelor sanitare, reparaţiile şi reabilitările pentru şcoli
şi hrana persoanelor private de libertate.
Cu adresa nr. 5265/05.07.2010 Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale face cunoscut
că prevederile OUG nr. 55/2010 „nu se aplică la alocaţiile zilnice de hrană pentru copii, persoane
vârstnice sau pentru persoanele cu handicap aflate în îngrijirea instituţiilor de asistenţă socială şi
medico-sociale aflate în subordinea autorităţilor instituţiilor publice. Reducerea cu 20% se va aplica în
mod corespunzător la celelalte subtitluri din titlul Cheltuieli cu bunuri şi servii, fără să afecteze
capitolul hrană”.
La capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” fondurile se diminuează cu suma de 891.214
lei din care : 521.106 lei la cheltuieli de personal şi 370.108 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
La capitolul „alte servicii publice generale” propunem suplimentarea fondurilor cu suma de
54.750 lei. Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia autorităţilor locale, se suplimentează cu suma de
105.200 lei, iar transferurile între unităţi ale administraţiei publice se diminuează cu suma de 50.450
lei. Această diminuare priveşte bugetul Serviciului public comunitar de evidenţă a persoanei Vaslui.
Fondul de rezervă bugetară se constituie din economiile la sumele alocate de Direcţia de Sănătate
Publică Vaslui pentru finanţarea cheltuielilor de personal medical, medicamente şi materiale sanitare
la Centrele de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi de Ministerul Agriculturii şi
Dezvoltării Rurale pentru Camera Agricolă Vaslui.
La capitolul „apărare” am propus diminuarea fondurilor, la Centrul Militar Vaslui, cu suma de
7.622 lei, la cheltuieli cu bunuri şi servicii.
La capitolul „ordine publică şi siguranţă naţională”, fondurile se diminuează cu suma 10.812
lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii. Întreaga sumă afectează bugetul Inspectoratului pentru situaţii de
urgenţă „Podul Înalt” din Vaslui.
La capitolul „învăţământ” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 1.008.659 lei.
Cheltuielile de personal se diminuează cu suma de 923.994 lei, iar cheltuielile cu bunuri şi servicii se
diminuează cu suma de 84.665 lei.
Cheltuielile la Centrul şcolar de educaţie incluzivă „Aurora” Vaslui se diminuează cu suma de
342.520 lei, la Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă „C. Pufan” Vaslui se diminuează cu suma de
225.170 lei, la Şcoala de arte şi meserii „Sf. Ecaterina” Huşi se diminuează cu suma de 187.695 lei, la
Centrul şcolar pentru educaţie incluzivă Negreşti se diminuează cu suma de 204.750 lei şi la Centrul
judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Vaslui se diminuează cu suma de 46.024 lei.
La capitolul „sănătate” fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de 30.426 lei, la cele două
Centre de asistenţă medio-socială din Băceşti şi Codăeşti a căror finanţare este susţinută de Ministerul
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Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică Vaslui.
La capitolul „cultură, recreere şi religie” am propus diminuarea fondurilor cu suma de 863.735
lei, din care 139.414 lei la cheltuieli de personal, 37.700 lei la cheltuieli cu bunuri şi servicii, 313.947
lei la transferuri între unităţi ale administraţiei publice şi 375.152 lei la alte cheltuieli. Suma de
375.152 lei este rezultanta aritmetică a diminuării cu 25% a contribuţiei la salarizarea personalului
neclerical (384.152 lei) şi suplimentarea la acţiuni cu caracter ştiinţific şi social cultural (9.000 lei) de
unde se finanţează „Festivalul Fanfarelor”.
La capitolul „asigurări şi asistenţă socială” fondurile sunt propuse a se diminua cu suma de
5.483.239 lei, din care 5.314.457 lei la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Vaslui, 85.407 lei la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti, 78.252 lei la Centrul de asistenţă
medico-socială Codăeşti şi 5.123 lei la Centrul de asistenţă medico-socială Ghermăneşti.
La capitolul „agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare” propunerea de diminuare a fondurilor
este de 74.774 lei.
La capitolul „transporturi”, unde cheltuielile sunt în sumă de 6.603.700 lei, aplicând procentul
de 20% de diminuare a rezultat o diminuare a fondurilor la acest titlu de 1.320.740 lei.
Această sumă este propusă să fie virată la cheltuieli de capital.
Tot la acest capitol am propus diminuarea fondurilor cu suma de 2.104.301 lei, la transferuri
între unităţi ale administraţiei publice (cofinanţarea Consiliului Judeţean Vaslui la „Reabilitarea şi
modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”) şi suplimentarea fondurilor la două
proiecte, ce sunt în curs de execuţie şi sunt de o mare importanţă pentru judeţul Vaslui, şi anume:
- Reabilitarea DJ 244 B: Creţeşti de Sus – Murgeni, km 0+000 – 55+780 (1.598.896 lei);
- Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bârlad (505.405 lei).
Cu aceste sume se are în vedere finanţarea majorării cotei de TVA de la 19% la 24% pentru
lucrările executate şi nedecontate.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri?
Doamna Ana -Gabriela Timofte
În ce priveşte reabilitarea drumului Creţeşti- Murgeni, am înţeles că este o controversă
legată de acest drum? Ce se întâmplă acolo?
Domnul Vasile Mihalachi
Suma care s-a alocat în plus este corespunzătoare creşterii TVA-ului.
Este o oarecare problemă cu unele garduri ce trebuie date înapoi. Se ştie că, la drumurile
publice, după lege, trebuie să fie 22 m, deci din axa drumului să fie 11 m în stânga şi 11 m în
dreapta. Sunt unele drumuri care au 7-8 m şi am convenit cu toţi cei cinci primari ca fiecare în
comuna sa să ia măsuri pentru a obţine dimensiunea necesară. Am văzut că lumea a început să
înţeleagă. În rest nu este nimic altceva, astea sunt singurele divergenţe. Nu e o istorie, e mai greu
când îi iei omului, dar sper că va fi înţelegere. Avem 32 de km făcuţi până acum iar în momentul în
care o să avem pus la dispoziţie terenul pentru trotuare, o să ne apucăm de treabă.
Domnul Dumitru Marin
Am văzut că Transmir merge foarte bine acolo. Va fi făcută recepţia în luna septembrie?
Domnul Vasile Mihalachi
În iunie 2011, atunci e termenul. Dacă mai sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea
proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte
şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
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Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 16.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 16 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 17.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 17 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 18.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 18 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 19.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 19 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte
.
- Supune votului adoptarea articolului 20.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 20 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 21.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 21 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 22.
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Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 22 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 23.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 23 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

Domnul Vasile Mihalachi
II. La punctul doi de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
rectificarea a III-a a bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial
din venituri proprii, 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 Nistor Marin pentru a prezenta proiectul de hotărâre supus acum
dezbaterii.
Domnul Marin Nistor
Prezentul proiect de hotărâre este o prelungire a primului proiect deoarece diminuarea
subvenţiilor aprobate se reflectă în finanţarea instituţiilor subvenţionate.
Modificările aduse sunt rezultatul aplicării aceloraşi acte normative menţionate şi la
bugetul local.
În aceste condiţii, subvenţiile la instituţiile publice se diminuează cu suma de 610.329 lei.
Cea mai mare parte a reducerilor este la cheltuieli de personal. Cheltuielile cu bunurile şi
serviciile se diminuează cu suma de 20%.
Pe unităţi, avem următoarele diminuări: Muzeul ,,Ştefan cel Mare” Vaslui -50.597 lei,
Muzeul ,,Vasile Pârvan” Bîrlad”-132.370 lei, Teatrul ,,Victor Ion Popa” Bîrlad-130.980 lei.
Se modifică şi veniturile proprii, în special la Camera agricolă care îşi propune ca în
trimestrul III şi IV a.c. să realizeze veniturile proprii mai mari cu 25.000 lei faţă de prevederile
iniţiale din buget.
Cam asta ar fi în sinteză conţinutul proiectului de hotărâre supus dezbaterii.
Domnul Vasile Mihalachi
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Mulţumesc. Întrebări? Nu?! Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 9.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 9 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 10.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 10 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 11.
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Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 11 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 12.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 12 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 13.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 13 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 14.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 14 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 15.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 15 de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

III. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul trei de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind rectificarea
a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara 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 Anton Aurel pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
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Domnul Aurel Anton
Rectificarea a III-a a veniturilor şi cheltuielilor ce se evidenţiază în afara bugetului local al
judeţului Vaslui priveşte modificarea bugetului Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti. În faza
iniţială s-au aprobat două investiţii: ,,Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de asistenţă
medico-socială Băceşti” şi ,,Extindere şi refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă medicosocială Băceşti”.
Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti a solicitat suplimentarea fondurilor cu suma
de 204.165 lei pentru primul proiect deoarece sunt necesare unele lucrări suplimentare datorate
schimbărilor legislative şi a normativelor folosite în procesul de proiectare.
Deoarece la această dată nu dispunem de o sursă suplimentară de venit, propunem ca suma
solicitată să o asigurăm din diminuarea fondurilor alocate la bugetul iniţial la obiectivul de investiţie
,,Extindere şi refuncţionalizare servicii la Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti”.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 6.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 6 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 7.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 7 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 8.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
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Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 8 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte .
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
IV. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul patru de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind stabilirea
costului mediu lunar al cheltuielilor pentru îngrijirea şi protejarea persoanelor cu handicap în
centrele rezidenţiale din structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului
Vaslui, pentru lunile aprilie, mai şi iunie 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
Domnule Nistor, aveţi cuvântul pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Acest proiect de hotărâre este o reluare a unuia similar adoptat în luna martie a acestui an.
Voi începe prezentarea proiectului prin citarea unui articol din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi
promovarea drepturilor persoanelor cu handicap şi anume articolul 54 alin (4): ,,Decontarea
cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al
cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu handicap este îngrijită şi
protejată”, iar la alin (5) este prevăzut că ,,modalitatea de decontare va fi stabilită prin normele
metodologice de aplicare a prevederilor prezentei legi.
Normele metodologice au fost aprobate prin H.G. nr. 268/2007 şi la art. 33 alin (1)
prevăd: ,,În sensul prevederilor art. 54 alin. (4) din lege, decontarea cheltuielilor se face în baza unui
cost mediu lunar al cheltuielilor stabilit de consiliile judeţene, respectiv de consiliile locale ale
sectoarelor municipiului Bucureşti. La stabilirea costului mediu lunar al cheltuielilor se iau în calcul
cheltuielile de personal şi cheltuielile cu bunuri şi servicii”.
În acest context proiectul de hotărâre vine să stabilească costul mediu lunar al cheltuielilor
pe lunile aprilie, mai şi iunie - cheltuieli de personal şi cheltuieli cu bunuri şi servicii. Se scad
contribuţiile asistaţilor.
Este necesar să capete girul deliberativului pentru a fi opozabile celor ce fac decontările iar
în ce priveşte cuantumul, acesta este redat în proiectul de hotărâre ce v-a fost pus la dispoziţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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*
* *
V. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul cinci dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea structurii
serviciilor şi tarifelor prin care se constituie venituri proprii ale Camerei agricole a judeţului
Vaslui, cuantumul tarifelor, modalităţile de încasare şi de utilizare a fondurilor pentru anul
2010.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Domnul Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de
dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană:
Aviz favorabil din partea comisiei dar aş avea de făcut unele observaţii legate de cuantumul
tarifelor.
Din experienţa proprie şi din cea de colaborator al Camerei agricole, am observat că cei
care urmează aceste cursuri nu au venituri suficiente. Tendinţa a fost de creştere a acestor costuri iar
consecinţa a fost că oamenii au renunţat a le mai urma în proporţie de 30%. Vin cu propunerea de a
reduce tariful pentru apicultori de la 300lei/cursant la 250 lei /cursant.
De asemenea consider că procentul de 6% din valoarea unui proiect este destul de ridicat
şi propun ca acesta să fie de 4%.
Doamna Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie
publică locală şi coordonarea consiliilor locale,
- aviz favorabil din partea comisiei.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Marin Nistor pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Marin Nistor
Camera agricolă a judeţului Vaslui a fost înfiinţată prin Hotărârea nr. 21/2010 a
Consiliului judeţean Vaslui prin reorganizarea Oficiului de consultanţă agricolă judeţeană în
conformitate cu prevederile H.G. nr. 1609/2009.
În conformitate cu prevederile aceluiaşi act normativ menţionat, finanţarea camerei se face
din venituri proprii şi din subvenţii de la bugetul de stat. În ce priveşte veniturile proprii, acestea se
asigură din prestarea unor servicii specifice a căror structură de încasare şi utilizare a fondurilor se
aprobă prin hotărâre a consiliului judeţean.
Propunerile ce fac obiectul proiectului de hotărâre aparţin Camerei agricole.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii?
Domnul Dumitru Buzatu
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi.
M-am concentrat să văd raţiunea acestor tarife. Aş vrea să ştiu care este raţiunea stabilirii
acestor tarife. Văd că se organizează cursuri de pregătire profesională a adulţilor. Are Camera agricolă
infrastructura necesară susţinerii acestor cursuri, este acreditată în aceste sens? Are baza materială
necesară? Văd că pregăteşte şi tractorişti, sunt numai cursuri teoretice? Vă rog să-mi spuneţi şi mie
cum se organizează aceste cursuri.
Mai văd în material că pensionarii beneficiază de gratuitate, se înscriu pensionarii la
aceste cursuri?
Doamna Irina Arhire
Domnule preşedinte,
Domnilor vicepreşedinţi.
Camera agricolă este acreditată pentru a organiza şi susţine aceste cursuri de pregătire.
Avem atestate de la Ministerul Muncii iar ca lectori folosim specialişti în domeniu. Suntem printre
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puţinele judeţe care au acreditare.
Referitor la şomeri şi pensionari, astea sunt prevederile legii.
Domnul Valeriu Popa
O problemă deosebită este pregătirea tractoriştilor care se întâlneşte la
nivel naţional.
Problema care se pune este cea a practicii. Cândva se organizau la liceul din Zorleni. Camera agricolă
ar putea colabora cu liceul din Zorleni pentru a îmbina teoria cu practica.
Doamna Irina Arhire
Nu am făcut numai cursuri teoretice. Am avut contract încheiat cu liceul din Negreşti care
este un liceu de specialitate.
Domnul Valeriu Popa
Câţi au absolvit aceste cursuri?
Doamna Irina Arhire
Nu aş putea să vă răspund acum, dar o să mă documentez şi o să va informăm.
Domnul Valeriu Popa
Problema specialiştilor este o problemă acută, toţi fermierii se confruntă cu problema
pregătirii tractoriştilor. Trebuie făcută mediatizarea organizării acestor cursuri pentru că sunt mulţi
care doresc să se şcolarizeze.
Doamna Irina Arhire
Pentru orice detalii puteţi lua legătura cu noi. Vă stăm la dispoziţie.
Domnul Dumitru Marin
În legătură cu pregătirea tractoriştilor, este o calificare absolut necesară deoarece este acută
lipsa mecanizatorilor.
În legătură cu propunerea domnului consilier Puf, consider că dacă reducem tarifele pentru
apicultori, să le reducem şi la tractorişti.
Domnul Corneliu Bichineţ
Vă reamintesc că în urmă cu vreo 30 de ani era emblematică în România meseria de
tractorist. Iată că s-au întors vremurile. Avem la Negreşti un liceu de specialitate al cărui director este
printre noi, domnul consilier Mariciuc.
Vreau să o felicit pe doamna Arhire pentru modul raţional în care a prezentat situaţia.
Vă sugerez să vă înscrieţi la Negreşti, sunt cele mai mari preţuri din Europa. Ceea ce aţi
calculat dumneavoastră sunt minime şi voi vota pentru.
Domnul Vasile Mariciuc
O primă precizare - primele două promoţii au avut câte 30 de cursanţi. Încă de atunci
anticipam revenirea la această meserie. Noi la Negreşti avem pământ, avem specialişti dar nu avem
tractoare moderne, avem utilaje arhaice, nu chiar de pe vremea lui Gheorghe Georghiu – Dej, dar
destul de vechi. Succesul ce l-am avut cu aceste cursuri s-a datorat şi unor subvenţii, dar nu s-au mai
continuat din lipsă de fonduri. Reînnoim acum propunerea de colaborare cu Camera agricolă.
În ce priveşte tarifele propuse, acestea au o anumită raţiune. Pentru tractorişti se plăteşte
printre altele şi motorina.
Domnul Dumitru Buzatu
Ştiam aceste lucruri dar am vrut să determin o mică dezbatere. În noua ei subordonare,
camera agricolă să se gândească să găsească soluţii, parteneriate să se poată constitui o anumită bază
adaptată la necesităţile de astăzi. Instruim tractorişti pe tractoare U650 ori acum se lucrează cu
tractoare mult mai performante cum ar fi Stezr pe care aceştia nu cred că le pot mişca din loc.
Instruirea ar trebui să se facă pe actualele tipuri de tractoare motiv pentru care parteneriatele trebuie
adaptate la prezent.
Domnul Popa Valeriu
Să fie contactat şi liceul din Zorleni, pentru cei din zona Bîrladului este mai avantajos.
Domnul Vasile Mihalachi
Mai sunt şi alte intervenţii? Nu. Deci am avea ca amendament propunerile domnului Puf.
Domnul Vasile Puf
Este mare diferenţa între apicultor şi tractorist.
Domnul Vasile Mihalachi
Avem deci până acum două propuneri de modificare: una în ce priveşte reducerea tarifului
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pentru apicultori de la 300 lei la 250 lei şi încă o propunere de reducere, a procentului perceput
pentru elaborarea proiectelor de la 6% la 4%.
- Supun la vot propunerea de reducere a tarifului pentru apicultori de la 300 lei la 250 lei.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
Cu 30 de voturi pentru, propunerea de stabilire a tarifului pentru apicultori la 250
lei/cursant, a fost aprobată de consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
-Supun la vot acum propunerea de reducere a procentului de la 6% la 4% din valoarea
proiectului.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 30 de voturi pentru, propunerea de stabilire a procentului de 4% din valoarea
proiectului a fost aprobată de consilierii judeţeni şi preşedinte.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Trecem acum la adoptarea proiectului de hotărâre ţinând cont de amendamentele aduse.
- Supun votului adoptarea proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1 cu amendament.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
VI. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şase de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru abrogarea
Hotărârii nr.15/2009 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de
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specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean,
precum şi pentru instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul
2009, modificată şi completată prin Hotărârea nr.77/2009.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Puf Vasile, preşedintele comisiei pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare
economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Huideş Adriana pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Adriana -Manuela Huideş
Prin Hotărârea nr. 15/2009 s-au stabilit unele normative de cheltuieli pentru aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui, hotărâre care a fost modificată ulterior prin Hotărârea
nr. 77/2009.
Urmare apariţiei O. U. G nr. 55/2010 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor
publice, se impune abrogarea în mod expres a Hotărârii nr. 15/2009 a Consiliului judeţean Vaslui
deoarece normativele de cheltuieli stabilite prin aceasta au rămas fără obiect.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte .
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

VII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şapte de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul proiectului
„Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean 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;
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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
Doamna Chircu, aveţi cuvântul.
Doamna Mihaela Chircu
Necesitatea iniţierii acestui proiect de hotărâre precum şi a următorului de pe ordinea de zi,
a apărut ca urmare a majorării TVA de la 19% la 24%, majorare ce are un impact direct asupra
valorii totale a proiectului.
În urma recalculării valorii proiectului, a rezultat o valoare mai mare a proiectului cu 4,2%
faţă de valoarea propusă iniţial.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
VIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul opt de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru modificarea
Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.92/2009 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea,
modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de Urgenţă Vaslui” şi a cheltuielilor legate de
proiect, 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;
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
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cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Chircu, ce ar mai fi de adăugat la acest proiect de hotărâre?
Doamna Mihaela Chircu
Nu mai este altceva de adăugat.
Domnul Eduard Angheluţă
În proiect se face referire la ,,Reabilitarea, modernizarea şi echiparea Spitalului judeţean de
urgenţă Vaslui” şi la cheltuielile legate de proiect. De ce şi cheltuieli legate de proiect?
Doamna Mihaela Chircu
Hotărârea este concepută aşa cum cere Ghidul solicitantului care prevede şi cheltuieli
legate de proiect. Acestea reprezintă toate cheltuielile pe care le implică realizarea proiectului:
cheltuieli eligibile, cheltuieli neeligibile şi valoarea TVA.
Domnul Vasile Mihalachi
Alte intervenţii? Nu sunt. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre cu articol unic.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
*

*

IX. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul nouă de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre pentru
modificarea anexelor nr.1 şi nr.2 la Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.29/2010 privind
aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii „Reabilitare şi
modernizare a 2 drumuri judeţene” – DJ 242 F şi DJ 244 J.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Mariciuc Vasile, preşedintele comisiei de dezvoltare urbanistică şi amenajarea
teritoriului, protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de
interes judeţean, şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Vieriu Vasile pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Fac precizarea că prin Hotărârea nr. 29/2010 s-a aprobat actualizarea indicatorilor tehnicoeconomici dar, aşa cum ne-a comunicat ulterior proiectantul, nu a fost inclusă şi TVA.
Am iniţiat acest proiect de hotărâre pentru a pune în concordanţă valorile rezultate din
devizele generale şi studiile de fezabilitate cu cele din anexele la Hotărârea nr. 29/2010 precum şi cu
prevederile Legii nr. 273/2006.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări, observaţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de
hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
X. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul zece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind darea în
folosinţă gratuită pe termen de 5 ani a unui spaţiu din incinta imobilului proprietate publică a
judeţului Vaslui, situat în municipiul Bîrlad, strada Republicii, nr.235, Societăţii Culturale
„Academia Bîrlădeană”.
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;
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
Domnule Vieriu, prezentaţi-ne vă rog şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Cele trei camere ce fac obiectul prezentului proiect de hotărâre, au fost transmise în
folosinţă gratuită în anul 2005 tot la ,,Academia Bîrlădeană” pentru o perioadă de 5 ani. Deoarece
termenul de 5 ani expiră pe data de 7 octombrie 2010, Societatea culturală ,,Academia Bârlădeană”
solicită prelungirea dării în folosinţă motivat de faptul că spaţiul îi este necesar pentru a-şi desfăşura în
continuare activitatea în bune condiţii.
Faţă de aceste considerente, am iniţiat acest proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
-Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
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-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XI. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul unsprezece 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;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului Vieriu pentru a ne prezenta şi acest proiect de hotărâre.
Domnul Vasile Vieriu
Este vorba despre o construcţie de prin anul 1980, care este din cărămidă şi prezintă un
grad mare de uzură. În momentul de faţă alimentarea cu energie este asigurată cu alte surse.
Prin adresa înaintată consiliului judeţean,Centrul de asistenţă medico-socială Băceşti,
solicită aprobarea demolării acestei construcţii motivat de starea avansată de degradare. În acelaşi
timp, această clădire se află în perimetrul construibil prevăzut în Proiectul de extindere, dezvoltare şi
echipare a Centrului.
Domnul George Iacomi
Aş avea o propunere pentru viitor. Să ni se pună la dispoziţie o fotografie a respectivului
obiectiv pentru a vedea despre ce este vorba.
Domnul Vasile Mihalachi
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Mulţumesc. Dacă mai sunt necesare alte lămuriri? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului
de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
- Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 5.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 5 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
- Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul doisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din aparatul de
specialitate al Consiliului judeţean Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
-Doamna Steimberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton Maria pentru a ne spune despre ce este vorba în acest proiect
de hotărâre.
Doamna Maria Anton
Acest proiect de hotărâre, precum şi următoarele 7 de pe ordinea de zi, sunt consecinţa
apariţiei şi aplicării O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006 privind
finanţele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare.
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In conformitate cu prevederile art. III din ordonanţa menţionată, numărul total de posturi din
aparatul de specialitate al consiliului judeţean si cel din instituţiile publice locale înfiinţate prin
hotărâri ale consiliului judeţean trebuie să se încadreze în numărul maxim de posturi determinat in
funcţie de numărul de locuitori ai judeţului si comunicat de prefect.
Sunt exceptate de la aceste prevederi posturile instituţiilor publice locale înfiinţate prin hotărâri
ale consiliului judeţean si salarizate din capitolele de cheltuieli bugetare prevăzute la art. III alin. 2
din O.U.G. nr. 63/2010 – învăţământ, asigurări si asistenţă socială si sănătate.
Numărul total de posturi din aparatul de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui si al
instituţiilor publice aflate in subordine, indiferent de forma de finanţare, care fac obiectul încadrării in
numărul de posturi normat este de 465. Acestea sunt repartizate astfel: Aparatul de specialitate al
consiliului judeţean – 144 posturi; Camera agricolă a judeţului Vaslui – 18 posturi; Serviciul public
comunitar judeţean pentru evidenţa persoanelor Vaslui – 26 posturi; Muzeul judeţean „Ştefan cel
Mare” Vaslui – 44 posturi; Biblioteca judeţeana „N.M. Spătarul” Vaslui – 76 posturi; Muzeul „V.
Parvan” Bârlad – 47 posturi; Teatrul „V.I. Popa” Bârlad – 96 posturi; Centrul judeţean pentru
conservarea si promovarea culturii tradiţionale Vaslui – 14 posturi.
Numărul maxim de posturi aferent Consiliului judeţean Vaslui specificat şi în adresa primită
de la Instituţia prefectului Vaslui este de 495 posturi, calculat in funcţie de numărul total de
451.106 locuitori ai judeţului Vaslui la data de 31.12.2009 şi in raport cu valoarea proiectelor
contractate si aflate in implementare din fonduri externe nerambursabile pre/post aderare.
Având in vedere ca numărul maxim de posturi normat conform prevederilor din anexa la
O.U.G nr. 63/2010 şi transmis de prefect de 495 este mai mare decât cel existent in structurile
organizatorice actuale de 465, nu se impun reduceri de posturi nici în structura aparatului de
specialitate al consiliului judeţean si nici in structurile instituţiilor publice subordonate.
Pentru funcţiile publice stabilite in structura aparatului de specialitate al Consiliului judeţean
Vaslui a fost necesar avizul favorabil al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici.
În ce priveşte aparatul de specialitate, modificările faţă de vechea structură constau în
promovarea în grad a cinci funcţionari publici.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
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Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul treisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Serviciului
public comunitar judeţean de evidenţa persoanelor Vaslui.
Dau cuvântul doamnei Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină,
administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, pentru a prezenta raportul de avizare la
proiectul de hotărâre.
- Doamna Steimberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Doamna Anton, ar mai fi ceva de spus, înţeleg că la punctul anterior aţi făcut prezentarea si
pentru următoarele şapte puncte de pe ordinea de zi ?
Doamna Maria Anton
Da, acest proiect şi următoarele şase se regăsesc în prezentarea făcută la anteriorul punct.
Aşa cum am mai spus, la acest Serviciu, numărul total de posturi comunicat prin adresa de
la Instituţia prefectului Vaslui este de 30 iar numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică
este de 26. Nu s-a mers la numărul maxim pentru că sunt blocate, iar din anul 2011 va apărea o altă
structură.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări ? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
- Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XIV. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul paisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Camerei
agricole a judeţului 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 Steimberg Eugenia prezintă raportul comisiei de specialitate cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Sunt întrebări ? Nu ? Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
-Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
XV. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul cincisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului
judeţean „Ştefan cel Mare” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
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2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectul de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
* *
XVI. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şaisprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Bibliotecii
judeţene „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Doreşte cineva să intervină ? Nu. Trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectului de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
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Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XVII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul şaptesprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Muzeului
„Vasile Pârvan” Bîrlad.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectului de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
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În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XVIII. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul optsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Teatrului
„Victor Ion Popa” Bîrlad.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectului de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
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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 ? 30 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi ,,împotrivă”.
Abţineri ?Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptată hotărârea de către consilierii judeţeni prezenţi şi
preşedinte.
*
*

*

XIX. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul nouăsprezece de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea structurii organizatorice şi a statului de funcţii al personalului din cadrul Centrului
judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii tradiţionale Vaslui.
Dau cuvântul următorilor consilieri:
1.Tiron Cristina-Mihaela, preşedintele comisiei pentru protecţia socială, protecţie copii,
învăţământ, sănătate şi familie, cultură, culte şi sport şi;
2.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
- Preşedinţii celor două comisii de specialitate prezintă rapoartele comisiilor
cu aviz favorabil.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Dacă sunt intervenţii? Dacă nu, trecem la adoptarea proiectului de hotărâre.
- Supun votului proiectului de hotărâre pe articole.
-Supune votului adoptarea articolului 1.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 1 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 2.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 2 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 3.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 3 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
-Supune votului adoptarea articolului 4.
Cine este pentru ? 30 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
În unanimitate, a fost adoptat articolul 4 de către consilierii judeţeni prezenţi şi preşedinte.
*
Supune votului adoptarea proiectului de hotărâre în ansamblu.
Cine este pentru ? 30 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.
(Iese din sală doamna consilier Timofte Ana Gabriela)
*
*

*

XX. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul douăzeci de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei medicale a
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui.
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;
3.Şteimberg Eugenia, preşedintele comisiei juridică şi de disciplină, administraţie publică
locală şi coordonarea consiliilor locale,
pentru a prezenta rapoartele de avizare la proiectul de hotărâre.
Doamna Cristina- Mihaela Tiron
În urma discuţiilor purtate în cadrul comisiei, toţi cei şapte consilieri judeţeni s-au abţinut
de la preluarea acestei unităţi medicale deoarece în Expunerea de motive am observat că este
consemnată o sumă mai mare a datoriilor spitalului. Este vorba despre datoriile comerciale estimate la
suma de 8.686.648 lei.
Domnul Vasile Puf
Aviz favorabil - 6 voturi ,,pentru” şi 3 abţineri - din partea comisiei deşi, în interval de o
lună de zile, chiar dacă a fost şi ministrul aici între timp, am observat că nu s-a achitat nimic din
datorii.
Doamna Eugenia Steimberg
La comisia juridică, 6 abţineri.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Huideş Adriana pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Adriana -Manuela Huideş
Potrivit art. 16 din O.U.G. nr. 162/2008, se transferă către autorităţile administraţiei
publice locale managementul asistenţei medicale acordate în unele unităţi sanitare cu paturi, inclusiv
cele de urgenţă.
Prin H.G. 529/2010 s-a aprobat lista unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se
menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice printre acestea
figurând şi Spitalul judeţean de urgenţă Vaslui. Acest transfer se va realiza prin încheierea unui
Protocol de predare – preluare între Direcţia de sănătate publică a judeţului Vaslui şi Consiliul
judetean Vaslui al cărui model a fost aprobat prin Ordinul nr. 910/2010 al ministrului sănătăţii.
Acesta este temeiul legal ce a stat la baza întocmirii proiectului de hotărâre în discuţie.
Domnul Vasile Mihalachi
Consider că este necesar să vă relatez câte ceva din discuţiile ce le-am purtat cu ministrul
sănătăţii când a venit la Vaslui. În cadrul întâlnirii ce am avut-o cu acesta, am ajuns la o înţelegere. În
ordonanţă este prevăzut că plata obligaţiilor existente până la data de 31 martie 2010 se efectuează
de Ministerul sănătăţii ori până în prezent nu s-a efectuat nicio plată. Ministrul a promis că până la 15
august vor achita datoriile existente până la data de 31 martie, iar restul va fi eşalonat. Discuţiile s-au
încheiat că eu vă voi propune dumneavoastră acest proiect de hotărâre, iar dumneavoastră veţi hotărî
în virtutea rolului deliberativ ce îl aveţi. Eu împreună cu cei doi vicepreşedinţi suntem executivul, iar
dumneavoastră deliberativul.
În al doilea arând aş vrea să vă citesc o frază: ,,Preşedintele consiliului judeţean asigură
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respectarea prevederilor Constituţiei, punerea în aplicare a legilor, a decretelor Preşedintelui
României, a hotărârilor şi ordonanţelor Guvernului, a hotărârilor consiliului judeţean, precum şi a altor
acte normative”.
Obligaţia mea era să vă propun dezbaterii proiectul în cauză.
Eu am înţeles cam ce se întâmplă de la comisii, dar acum vreau să aud şi de la
dumneavoastră. Nu vreau să trecem fugitiv peste acest proiect de hotărâre.
În situaţia preluării, trebuie să asigurăm acolo toate condiţiile unei bune funcţionări. Dar,
în situaţia în care preluăm spitalul fără a fi achitate datoriile, îmi pun o întrebare: Ce se întâmplă cu cei
care furnizează medicamentele? Vor refuza desigur să mai livreze şi apoi să nu uităm că sunt
societăţi comerciale şi nu vor lucra în pierdere.
Domnul Alin-Florian Juverdeanu
O simplă constatare în ce priveşte acest proiect de hotărâre. Diferenţa dintre această şedinţă
şi cea anterioară mă face să înţeleg că o promisiune de ministru a dus de fapt la o creştere a datoriilor
spitalului.
Domnul Vasile Mihalachi
Majorarea datoriei se explică prin faptul că la prima discuţie a fost luată în calcul numai
partea medicală, dar când am aprofundat, a rezultat suma de 86 miliarde din care 5 miliarde reveneau
consiliului judeţean care au fost achitate între timp. Discutăm de cele 81 miliarde lei vechi.
Domnul Gheorghe Croitoru
Am fost nevoit să consult colegii mei de la sănătate care trag un semnal de alarmă în sensul
că din această dispută dintre Ministerul sănătăţii şi consiliul judeţean, vor avea de suferit angajaţii,
mai ales cei de la UPU, TBC.
Totodată am avut curiozitatea să consult şi prietenul Google şi am aflat situaţia din mai
multe judeţe privind preluarea spitalelor. La Timişoara primarul vrea să se asigure că datoriile uriaşe
ale spitalelor sunt acoperite, vrea garanţii. La Braşov vor să aplice tactica Sibiului care a primit 4
milioane euro pentru preluarea spitalelor.
Sunt şi spitale preluate, dar sunt în funcţie de cât de convingător a fost ministrul şi reiese
că a fost convingător mai ales în zona din care provine. La Slatina se bazau pe aceleaşi argumente ca
la Vaslui.
La Buzău mi s-a părut interesant că după două tentative de preluare, consilierii au înfiinţat
şi o comisie care să discute şi să găsească o soluţie pentru ca unitatea medicală să fie preluată fără
datoriile istorice.
Există şi ameninţări în sensul că spitalele nepreluate vor fi desfiinţate. Se poate ca,
negociind de pe o poziţie mai de forţă, să determinăm să se achite datoriile.
Propun să amânăm să luăm acum o decizie şi să chemăm încă o dată la masa tratativelor
pentru a obţine garanţii.
Domnul Vasile Mihalachi
Poate ne spune domnul doctor Chiroşcă cum stau lucrurile din punctul de vedere al
Direcţiei de sănătate publică Vaslui.
Domnul Adrian Chiroşcă
Ordinul comun al Ministrului sănătăţii şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr.
987 din 2 iulie 2010 pentru aprobarea Metodologiei privind condiţiile şi modalitatea de stingere a
obligaţiilor de plată ale unităţilor sanitare cu paturi înregistrate peste termenul de scadenţă la 31 martie
2010 prevede că plata obligaţiilor se realizează în ordine cronologică, eşalonat pe o perioada de 90 de
zile, în limita prevederilor bugetare aprobate.
Situaţia înaintată de Spitalul judeţean de urgenţă şi pe care o aveţi şi dumneavoastră relevă
că la data de 30.03.2010, din cele 53 de miliarde, s-au achitat 34 şi au mai rămas de achitat 16,6
miliarde.
Dacă înţeleg bine sunt de încasat 73 miliarde, deci datoria ar fi în jur de 13 miliarde. Există
promisiunea legiferată prin ordinul ministrului sănătăţii că se vor achita.
Aş vrea să mai adaug că în urma demersurilor făcute a fost suplimentat numărul de paturi
cu 14.
Domnul Vasile Mihalachi
În problema cu paturile să ne lămurim. Prin Consiliul judeţean Vaslui se derulează un
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proiect de reabilitare si modernizare a Spitalului judeţean de urgenţă în valoare de 15 milioane euro.
În acest proiect a fost prevăzut un anumit număr de paturi, iar prin normele propuse de Ministerul
sănătăţii a rezultat o diferenţă de 14 paturi. Ministrul a promis că o să rezolve această diferenţă şi a
rezolvat-o, a mărit numărul de paturi.
Domnul Constantin Ştefănescu
S-a spus că datoria spitalului este de 86 miliarde. Ar fi trebuit să vină şi omul în cauză de
la spitalul de urgenţă. Din acestea scădeţi 5 miliarde datorate de consiliul judeţean, mai rămân 81.
Avem 45 miliarde drepturi constatate pe care le plăteşte Casa. Rămân 36 miliarde. Mai sunt 9 miliarde
de luat de la Poliţia Vaslui. Scădem 22 miliarde –serviciile la care se mai adaugă 2 şi mai rămân 15.
Este un avans care reprezintă un angajament de plată.
Deci probleme dificile nu ar fi. Sunt datorii pe care spitalul le va încasa în urma serviciilor
prestate. Dumneavoastră ştiţi cum se face decontarea între spital şi casa de asigurări de sănătate? Sunt
anumite termene care trebuie respectate. Probleme sunt acolo unde a fost management defectuos.
Suntem presaţi de timp, nu putem bloca activitatea spitalului, vine trimestrul III şi trebuie
încheiate contractele cu Casa de asigurări de sănătate.
Domnul Dumitru Marin
Felicitări domnule Ştefănescu! Dacă ai reuşit să scoţi consiliul judeţean dator în loc să-ţi ia
banii… E de la PDL, de asta susţine aşa tare cauza. Acum are consiliul judeţean de dat bani
spitalului!
Dacă ministrul sau nu ştiu care şef al Casei nu se înţeleg şi nu dau nici un ban, credeţi că
vor mai da după ce preluăm spitalul? Nu este clar că trebuie garanţii? A prelua spitalul cu datorii
înseamnă ca ulterior să nu mai primim nimic.
Amânarea ar fi o modalitate.
Domnul George Iacomi
Doar un management defectuos ar explica asemenea datorii. Furnizorii şi o să dea în
judecată, vor fi procese şi dacă vor avea câştig de cauză, se va trece la executare silită. O să vină
executorii judecătoreşti şi o să execute bunurile spitalului.
Domnul Dumitru Buzatu
Ştiţi că nu fac niciodată aluzii la partide. Constat că lucrurile nu s-au mişcat nici cu un
centimetru în ce priveşte asumarea responsabilităţii. Eu personal mă opun acestei idei de management
în spitale, educaţie. Este un management ciuntit pe care noi nu avem capacitatea să-l finanţăm, să
influenţăm finanţatorii. Nimic nu e la noi. Noi ne-am achitat obligaţiile financiare.
Cred că este bună ideea de a mai aştepta să vedem când totuşi se hotărăsc autorităţile să se
ţină de promisiunea că în august vor fi achitate parte din datorii. Ascultându-l pe domnul Ştefănescu,
m-am bucurat pentru că am crezut că au fost achitate integral. În octombrie, noiembrie nu este nici un
leu pentru contractele încheiate.
Propun să reportăm pentru luna viitoare discuţiile privind preluarea managementului. Dacă
până atunci nu înţeleg că este vorba despre o asumare unor responsabilităţi, atunci să rămână la
aceeaşi autoritate.
Deci propun o amânare a proiectului de hotărâre şi nu o respingere. Este singurul lucru ce
se poate face.
Domnul Corneliu Bichineţ
Domnule preşedinte,
Stimaţi colegi.
Vreau să aduc cuvinte frumoase unor oameni prezenţi în sală. Este vorba în primul rând
despre doamna Monu Elena care face lucruri remarcabile la Bîrlad.
Mă bucură prezenţa domnului doctor Chiroşcă în sală care dovedeşte abilităţi ieşite din
comun, este în fruntea instituţiei aproape înainte de 1989 cu unele mici pauze. Nu a colaborat
niciodată însă cu cei de la PRM.
În legătură cu preluarea sau nepreluarea spitalului, vreau să vă spun că am discutat în mai
multe rânduri cu domnul preşedinte, cu domnul Buzatu cu consilieri şi ideea care s-a impus este că
ministrul nu se ţine de cuvânt ceea ce ne determină să nu împovărăm consiliul judeţean cu datorii pe
care nu are cum să le plătească vreodată.
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Managerii care au fost la spital nu prea au excelat. Aş vrea să spun că în consiliul judeţean
funcţionează majoritatea care acum este constituită din PSD plus PRM. Noi, PRM-ul, suntem un
partener corect, loial.
Acum, şeful majorităţii a sugerat amânarea proiectului de hotărâre. Eu le spun colegilor
mei de partid să voteze împotrivă, în măsura influenţei ce o mai am asupra lor.
Când ministerul îşi va achita datoriile vom vota pentru preluare. Noi vom prelua spitalul
pentru a îmbunătăţi actul medical.
Domnul George Iacomi
Aveţi situaţia furnizorilor?
Domnul Vasile Mihalachi
Nu, că nu ne interesează.
Domnul Ioan Stamate
Refuzăm preluarea spitalului până se rezolvă problema dintre furnizori şi minister.
Sugeraţi-le să încheie protocol cu ministerul deoarece refuzăm să preluăm spitalul.
Domnul Vasile Mihalachi
Am înţeles din discuţiile ce au avut loc până acum, în legătură cu acest proiect de hotărâre,
că ar fi două propuneri: cea făcută de domnul vicepreşedinte Buzatu de a amâna adoptarea acestui
proiect de hotărâre, repet de a amâna, până la şedinţa următoare, în aşteptarea unui semn de la
Ministerul sănătăţii privind achitarea datoriilor şi a doua propunere, făcută de domnul Bichineţ că o
parte vă opuneţi să preluăm până la achitarea datoriilor.
În ce mă priveşte, eu fiind în cauză, nu voi vota deoarece eu sunt executiv, sunt obligat să
pun în executare hotărârea luată de plenul consiliului judeţean.
*
Potrivit Regulamentului trebuie să supun la vot cele două propuneri în ordinea în care au
fost formulate.
*
-Supun la vot propunerea de amânare a adoptării proiectului de hotărâre privind
aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei medicale a
Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui, până la următoarea şedinţă.
Cine este pentru ? 22 voturi ,,pentru”.
Împotrivă ? 6 voturi ,,împotrivă”:
Gheţău Ionuţ- Cristian,
Brănici
Gigi, Romila Ioan, Ştefănescu Constantin, Popa Valeriu, Bichineţ Corneliu.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu majoritate de voturi a fost aprobată propunerea de amânare a adoptării proiectului de
hotărâre privind aprobarea preluării de către Consiliul judeţean Vaslui a managementului asistenţei
medicale a Spitalului judeţean de urgenţă Vaslui de către consilierii judeţeni.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Având în vedere rezultatul votului înregistrat la prima propunere, nu mai are rost să supun
la vot cea de-a doua propunere, respectiv propunerea de respingere a proiectului de hotărâre.
Cred că discuţiile s-au purtat într-un mod colegial şi avem tot respectul pentru sănătatea
vasluienilor.
*
* *
XXI. Domnul Vasile Mihalachi
La punctul douăzeci şi unu de pe ordinea de zi dezbatem proiectul de hotărâre privind
numirea domnului Manole Ion în funcţia publică de conducere de director executiv al Camerei
agricole a judeţului 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 Eugenia Steimberg
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Aviz favorabil din partea comisiei şi propunem un amendament la articolul 1 al proiectului
în ce priveşte salarizarea, motivat de faptul că acum toată lumea este foarte sensibilă la ceea ce este
legat de sporuri.
Amendamentul propus are următorul conţinut ,, (1) Începând cu data de 01.08.2010,
domnul Manole Ion se numeşte în funcţia publică de conducere de Director executiv gradul I, treapta
1 de salarizare al Camerei agricole a judeţului Vaslui, cu un salariu lunar de bază brut de 3.600 lei
compus din 1.920 lei salariul de încadrare, 960 lei indemnizaţie de conducere şi 720 lei spor de
vechime.
(2) Cuantumul brut al drepturilor salariale stabilite la alin (1) se diminuează cu 25%
conform legislaţiei în vigoare”.
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul doamnei Anton Maria pentru a ne prezenta proiectul de hotărâre.
Doamna Maria Anton
După cum se ştie, Camera agricolă este în subordinea consiliului judeţean, iar numirea
directorului acesteia este de competenţa consiliului judeţean.
În urma concursului organizat în perioada 14-16 iulie, a fost declarat admis domnul
Manole Ion. Totodată domnul Ion Manole îndeplineşte toate condiţiile specifice de ocupare a
funcţiei publice.
Domnul Vasile Mihalachi
Mulţumesc. Întrucât la acest punct de pe ordinea de zi avem de adoptat un proiect de
hotărâre cu privire la persoane, potrivit prevederilor art.48 alin.(7) din Regulamentul de organizare şi
funcţionare a consiliului judeţean, pentru numărarea buletinelor de vot şi constatarea rezultatului
votului secret, rog comisia desemnată în acest scop să-şi intre în atribuţiuni.
Pentru că lipseşte domnul consilier Ţîru Ilie vă rog să faceţi propuneri.
Domnul Gheorghe Croitoru
Propun pe domnul consilier Trifan Ciprian-Ionuţ.
Domnul Vasile Mihalachi
Supun votului dumneavoastră propunerea ca domnul Trifan Ciprian -Ionuţ să facă parte din
comisia de numărare a voturilor.
Cine este pentru ? 29 voturi „pentru”.
Împotrivă ? Nu sunt voturi „împotrivă”.
Abţineri ? Nu sunt.
Cu 29 de voturi pentru a fost aprobată propunerea de numire a domnului Trifan IonuţCiprian.
*
Domnul Vasile Mihalachi
Vă prezint procedura de vot:
- consilierul votează „pentru”, lăsând neatins numele şi prenumele persoanei, şi „contra”,
barând numele şi prenumele persoanei.
Vă propun o scurtă pauză, timp în care vă vor fi înmânate buletinele de vot şi se va
desfăşura operaţiunea de votare.
PAUZĂ
*
DUPĂ PAUZĂ
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Dau cuvântul domnului consilier Partenie Eugen, pentru a prezenta procesul-verbal cu
rezultatul votului secret privind numirea, în funcţia publică de conducere, a directorului executiv al
Camerei agricole a judeţului Vaslui.
Domnul Eugen Partenie prezintă procesul verbal încheiat cu ocazia exercitării votului
secret:
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- Pentru numirea în funcţia publică de conducere a directorului executiv al Camerei agricole a
judeţului, respectiv domnul Ion Manole, rezultatul votului secret exercitat de către consilierii
judeţeni şi preşedinte este de 21 voturi ,,pentru” şi 7 voturi ,,contra”.
Domnul Manole Ion a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi numit în funcţie.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Îl invit pe domnul Ion Manole pentru a depune jurământul.
Rog doamnele şi domnii consilieri şi invitaţi să se ridice!
Domnul Ion Manole depune jurământul după care semnează.
*
* *
Domnul Vasile Mihalachi
Felicitări domnule Manole! Sunt convins că veţi face faţă cu bine în noua funcţie, având
în vedere pregătirea şi experienţa pe care le aveţi.
Dacă doriţi să ne spuneţi ceva?
Domnul Ion Manole
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi, domnilor consilieri, onorată asistenţă,
mulţumesc pentru încrederea acordată. Majoritatea mă cunoaşteţi şi ştiţi că am lucrat 34 de ani în
municipiul şi judeţul Vaslui. Votul dumneavoastră trebuie să mă angajeze, trebuie să depun un efort
deosebit de mare.
Am încercat să mă implic şi la alte instituţii. La ora actuală este în discuţie un proiect de
înfiinţare şi funcţionare a camerei agricole.
Acum am emoţiile de rigoare, este un tărâm necunoscut, o activitate ce a fost lăsată la
întâmplare.
În condiţiile în care activitatea nu va fi corespunzătoare, vă asigur că nu voi sta prea mult.
Mă voi prezenta cu rezultatele de rigoare, nu pot să stau cu capul plecat aşa cum nu am stat nici în cei
34 de ani de activitate.
Sper să nu dezamăgesc.
Domnul Costică Coatu
Domnule preşedinte, domnilor vicepreşedinţi , domnilor consilieri.
Conform legislaţiei în vigoare, prefectul poate participa la şedinţele consiliului judeţean.
Deoarece domnul prefect nu a putut veni din cauza apariţiei unor probleme, am fost delegat eu să
particip la şedinţa de astăzi.
Sigur că o să-l informez despre tot ce s-a vorbit astăzi aici.
Ca un punct de vedere personal, nu pot decât să vă transmit că proiectele aflate pe ordinea
de zi au respectat prevederile Legii nr. 215/2000, au trecut cu bine toate mai puţin penultimul. Îl voi
informa pe domnul prefect şi îi voi transmite rugămintea dumneavoastră de a lua legătura cu domnul
ministru.
Vă mulţumesc şi urez domnului Manole să lucreze mulţi ani de acum înainte.
Domnul Vasile Mihalachi
Sper şi eu că domnul Coatu îi va transmite domnului prefect ceea ce s-a discutat astăzi
aici şi să îi transmită totodată dorinţa noastră de a-l avea prezent la o şedinţă a consiliului judeţean,
reprezentăm totuşi parlamentul judeţului. Eu ştiu că este un om cu care se poate colabora, să vină şi
dumnealui să-şi expună punctul de vedere.
În ce ne priveşte, noi ne-am făcut datoria avem un proiect de reabilitare la spital.
Consider că este necesară prezenţa domnului prefect la şedinţa următoare a consiliului
judeţean, am vrea să auzim şi părerea dumnealui. Noi colaborăm aici pentru rezolvarea problemelor
judeţului, cred că este normal şi corect să participe şi dumnealui.
O să-i transmit şi personal să vină.
*
*

*
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Problemele de pe ordinea de zi fiind epuizate, se
consiliului judeţean.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal.

declară închise lucrările şedinţei

ORA 18. 10
PREŞEDINTE,

SECRETARUL JUDEŢULUI,

Vasile Mihalachi

Gheorghe Stoica

Red:ZD/ZD
Ex.:1
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