
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.2/2006 

 
privind desfiinţarea a patru centre de plasament din structura Direcţiei generale de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Vaslui şi reorganizarea acestora în internate şcolare în cadrul 
unităţilor de învăţământ special „Aurora” şi de hipoacuzici Vaslui, Negreşti şi de arte şi meserii 

„Sfânta Ecaterina” Huşi 
 
 având în vedere Protocolul încheiat la data de 05.01.2006 între Direcţia generală de asistenţă 
socială şi protecţia copilului Vaslui şi Inspectoratul şcolar al judeţului Vaslui ; 
 având în vedere necesitatea unei coordonări unitare atât din punct de vedere instructiv-educativ 
cât şi organizatoric şi administrativ ; 
 luând în considerare continuitatea procesului instructiv-educativ desfăşurat în cadrul instituţiilor 
de învăţământ special precum şi necesitatea prevenirii creşterii artificiale a numărului de copii 
instituţionalizaţi ; 
 având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr.1251/2005 privind unele măsuri de 
îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a 
copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educative speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi 
special integrat ; 
 având în vedere dispoziţiile art.110 alin.(4) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1), lit.h) şi ale art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001, 
privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
            Consiliul judeţean Vaslui, 
 
 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1. – Se aprobă desfiinţarea centrelor de plasament de tip rezidenţial prevăzute în anexa care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre şi se transferă la unităţile de învăţământ  special prevăzute în 
aceeaşi anexă în vederea reorganizării acestora în internate şcolare. 
 Art.2. – Patrimoniul aferent centrelor de plasament desfiinţate potrivit art.1, stabilit pe baza 
bilanţului contabil încheiat la data de 31 decembrie 2005, se predă, pe bază de proces verbal de predare-
preluare unităţilor de învăţământ special, până la data de 31 ianuarie 2006. 
 Art.3. – Personalul centrelor de plasament desfiinţate se transferă la instituţiile de învăţământ 
special, în condiţiile legii. 
 Art.4. – Finanţarea cheltuielilor pentru funcţionarea internatelor şcolare de pe lângă unităţile de 
învăţământ special se face din bugetul judeţului. 
 Art.5. – În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Direcţia generală de 
asistenţă socială şi protecţia drepturilor copilului Vaslui, va reevalua măsurile de protecţie specială 
dispuse de comisia pentru protecţia copilului şi instanţa de judecată pentru copii instituţionalizaţi în 
centrele de plasament desfiinţate şi, după caz, va solicita menţinerea măsurii de protecţie specială sau 
reintegrarea în familia naturală. 



 Art.6. – Poziţiile 1, 2, 12 şi 13 din anexa nr.1 la Hotărârea nr.113/2004 a Consiliului judeţean 
Vaslui privind reorganizarea serviciilor de tip rezidenţial şi a serviciilor de zi din structura Direcţiei 
generale pentru protecţia drepturilor copilului Vaslui, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială 
şi protecţia copilului a judeţului Vaslui, se abrogă. 

                                                                     Vaslui, 13 ianuarie 2006 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                        Contrasemnează: 
                                                                                                                        Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                        Gheorghe Stoica 
 

               



  A N E X A  
                                                                                  la Hotărârea Nr.2/2006 

 
L I  S  T  A 

 
centrelor de plasament care se desfiinţează şi se transferă la unităţile de învăţământ special în 

vederea reorganizării ca internate şcolare 
 

 
Nr. 
crt. 

 
Denumirea centrului de 

plasament care se desfiinţează 

Unitatea de învăţământ special 
la care se transferă centrul de 
plasament desfiinţat 

 
1. 

 
Centrul de plasament cu dizabilităţi 
Municipiul Vaslui, str. Filaturii, nr.1 

 
Şcoala de învăţământ special „Aurora” 
Vaslui, str. Filaturii, nr.1 
 

 
2. 

 
Centrul de plasament pentru copil cu 
deficienţă senzorială de auz Municipiul 
Vaslui, str. M.Kogălniceanu, nr.25 

 
Şcoala de învăţământ special pentru 
hipoacuzici Vaslui, str.M.Kogălniceanu, 
nr.25 

 
3. 

 
Centrul de plasament nr.8 
Municipiul Huşi, str.Dobrina, nr.2 

 
Şcoala de arte şi meserii „ Sfânta 
Ecaterina ” Huşi, str.Dobrina, nr.2 

 
4. 

 
Centrul de plasament nr.9 
Oraş Negreşti,  
str.V.Alecsandri, nr.3 

 
Şcoala de învăţământ special Negreşti, 
str.V.Alecsandri nr.3 
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