
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
  HOTǍRÂREA nr. 129/2020  

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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. 13992/14.09.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridicã și 

disciplinã, administrație publicã și coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru strategii, 
prognoze și programe de dezvoltare economico-socialã, buget-finanțe și integrare europeanã 
și Comisia de dezvoltare urbanisticã și amenajare teritoriu, protecția mediului înconjurãtor, 
administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

- adresa Ministerului Fondurilor Europene nr. 79105/CM/07.09.2020 înregistrată 
la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 13596/08.09.2020, privind solicitarea de clarificãri în 
etapa de evaluare administrativã și a eligibilitãții proiectului “Creşterea capacităţii de 
gestionare a crizei COVID-19 la nivelul serviciilor publice socio-medicale subordonate UAT 
Judeţul Vaslui”; 

- 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, cu modificãrile și completãrile ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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 Județean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

Art.I. – Art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art. 3. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum 
de 4.452.860,49 lei (inclusiv TVA).” 

Art.II. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 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 se modificã, se completeazã și se înlocuiește cu 
anexa care face parte integrantã din prezenta hotãrȃre. 

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 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 își păstrează valabilitatea. 



Art.IV. – 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, 17 septembrie 2020 
 

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                ANEXA 

 la Hotãrȃrea nr. 129/2020 
 

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: 789.386,04 Euro 
(3.823.391,32 lei , curs Infoeuro = 4,8435 lei) 

3. Valoarea echipamentelor medicale achiziționate: 107.867,52 Euro (522.456,32 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: 

I. Echipamente de protecție personală:  
1. Echipamente de protecție personală DGASPC Vaslui – 1.107.605 bucãți 
2. Echipamente de protecție personală CAMS BACESTI –    159.230 bucãți 
3. Echipamente de protecție personală CAMS CODAESTI –    44.863 bucãți 

II. Echipamente medicale: 
1. Camerã termoviziune – 22 bucãți 
2. Dispenser automat pentru botoșei – 43 bucãți 
3. Lampã bactericidã – 66 bucãți 
4. Poartã de dezinfenție cu pulverizator și senzor – 1 bucatã 
5. Pompã de dezinfenție cu acumulator – 31 bucãți 
6. Pulsoximetru – 33 bucãți 
7. Tensiometru – 48 bucãți 
8. Termometru digital – 124 bucãți 
9. Tunel de dezinfecție acces persoane – 30 bucãți 

 
Valoarea totală a proiectului: 4.452.860,49 lei (inclusiv TVA). 
 
Durata de implementare a proiectului: 6 luni 
 
Surse de finanțare: Fondul European de Dezvoltare Regională 
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