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 HOTĂRÂREA nr. 212/2020     
privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii 

prestate de Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2021 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19231/04.12.2020 al președintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui ; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 1.788/19.11.2020; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești nr. 5.962/25.11.2020;   
- raportul Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Vaslui nr. 19240/04.12.2020; 
- rapoartele comisiilor de specialitate ale consiliului județean; 

   în conformitate cu prevederile: 
  - art. 173 alin. (1) lit. d) și alin.(5) lit.b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
            -  art. 7 alin. (2) și ale art. 8 lit. b) din Normele privind organizarea, funcționarea 
și finanțarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului     
nr. 412/2003; 

      -  art. 4 lit. a) și art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, 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 modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

    Art.1.- Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pe anul 2021, a beneficiarilor 
de servicii acordate în Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, după cum 
urmează: 

a)  4.598 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești; 
b)  4.254 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești. 

 Art.2.- Contribuțiile personale ale beneficiarilor se vor calcula pe baza costului 
mediu lunar prevăzut la art. 1 și în funcție de numărul de zile în care s-au acordat 
servicii. 

 Art.3.- Prezentul act administrativ se comunică Instituției Prefectului - Județul 
Vaslui, precum și Direcției Economice, Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești și 
Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești în vederea aducerii la îndeplinire. 

  
          Vaslui, 10 decembrie 2020
  
                                                                                             
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 


