
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
          HOTǍRÂREA nr. 106/2020  

privind aprobarea proiectului “Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la 
nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 

139495 și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 10834/16.07.2020 al președintelui consiliului județean; 
- Ghidul Solicitantului aferent Programului  Operațional Infrastructura Mare 2014-

2020 Axa Prioritară 9 „Protejarea sănătății populației în contextul pandemiei cauzate de 
COVID-19, prin prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care 
contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce 
privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la 
serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la 
serviciile prestate de comunități”, Obiectivul specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare 
a crizei sanitare COVID-19”; 

- referatul Direcției Dezvoltare și Cooperare nr. 10832/16.07.2020 privind  
includerea în bugetul local al județului Vaslui pe anul 2020 a cheltuielilor necesare derulării  
proiectului “Cresterea capacitatii de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice 
socio-medicale subordonate UAT Judetul Vaslui”;  

- nota de fundamentare nr. 1389/10.07.2020 privind necesitatea includerii în 
bugetul propriu al instituției pe anul 2020 a cheltuielilor aferente derulării proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, întocmită de Direcția Generală de Asistență și 
Protecția Copilului Vaslui; 

- nota de fundamentare nr. 3442/09.07.2020 privind necesitatea includerii în 
bugetul propriu al instituției pe anul 2020 a cheltuielilor aferente derulării proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, întocmită de Centrul de Asistențã Medico-Socialã 
Băcești; 

- nota de fundamentare nr. 1307/10.07.2020 privind necesitatea includerii în 
bugetul propriu al instituției pe anul 2020 a cheltuielilor aferente derulării proiectului 
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-
medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, întocmită de Centrul de Asistență Medico-Socială 
Codăești; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din aparatul de specialitate ale consiliului județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- O.U.G. nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din 

fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de 
urgență; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din O.U.G. nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene 
în contextul răspândirii COVID-19; 

- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 
cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 



european și Fondul de coeziune 2014-2020; 
- art. 173, alin. (1), lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 

cu modificările și completările ulterioare; 
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 

                                                               HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. - Se aprobă proiectul „Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 
la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului  Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, 
prioritatea de investiții 9a Investiții în infrastructurile sanitare și sociale care contribuie la 
dezvoltarea la nivel național, regional și local, reducând inegalitățile în ceea ce privește 
starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin îmbunătățirea accesului la serviciile 
sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile 
prestate de comunități”, Obiectivul specific 9.1 „Creșterea capacității de gestionare a crizei 
sanitare COVID-19. 

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului “Creșterea 
capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale 
subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495, conform anexei care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de 
4.426.680,48 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. - Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

Art.5. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Vaslui, 
precum și: Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 
Copilului Vaslui, Centrului de Asistență Medico-Socială Băceşti și Centrului de Asistență 
Medico-Socială Codăeşti în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
Vaslui, 23 iulie 2020 

 
         PREȘEDINTE, 
                                 Dumitru Buzatu 
 
                                                                                   Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                             Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       

 



                                                                                                 ANEXA 
 la Hotãrȃrea nr. 106/2020 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO ECONOMICI AI PROIECTULUI  
“Creșterea capacității de gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice 

socio-medicale subordonate UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 139495 
 
 

Solicitant: UAT JUDETUL VASLUI (LIDER/PARTENER 1) 
Beneficiari:  
        DIRECȚIA GENERALǍ DE ASISTENȚǍ ȘI PROTECȚIA COPILULUI VASLUI (PARTENER 2) 
        CENTRUL DE ASISTENȚǍ MEDICO-SOCIALǍ BǍCEȘTI (PARTENER 3) 
        CENTRUL DE ASISTENȚǍ MEDICO-SOCIALǍ CODǍEȘTI (PARTENER 4) 
 
Indicatori de realizare imediatã: 
 

1. Entități publice dotate / sprijinite pentru gestionarea crizei sanitare cauzate de 
SARS-CoV-2: 3 entitãți 

2. Valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate: 897.253,56 Euro 
(4.345.847,63 lei , curs Infoeuro = 4,8435 lei) 

 
Indicator de rezultat POIM (indicator calitativ): 

1. Capacitate adecvată de îngrijire și tratament a cazurilor de infecție cu virusul SARS-
CoV-2/ de gestionare a crizei sanitare:  • înainte de intervenția POIM: NU  
                                                            • ulterior intervenției POIM: DA 

 
Indicatori fizici: 

- Echipamente de protecție pentru personalul și rezidenții celor 45 de centre sociale 
rezidențiale beneficiare ale proiectului, 1.312.096 bucăți, după cum urmează: 
 

o Echipamente de protectie personală DGASPC Vaslui – 1.107.928 bucati 
 

o Echipamente de protectie personală CAMS BACESTI –    159.282 bucati 
 

o Echipamente de protectie personală CAMS CODAESTI –    44.886 bucati 
 
Valoarea totală a proiectului: 4.426.680,48 lei (inclusiv TVA) din care: 

• valoarea echipamentelor de protecție personală achiziționate 4.345.847,63 lei 
(inclusiv TVA). 

 
Durata de implementare a proiectului: 6 luni 
 
 
Surse de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională 
 


