
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.5/2006 
 
privind aprobarea susţinerii a două servicii nou create, prin proiect, pe o perioadă de cel puţin 3 

ani, în cadrul PIN 5/2006, în structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui 

 
 având în vedere adresa nr.1149/26.01.2006 a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului prin care se solicită acordul susţinerii  serviciilor nou create, prin proiect, pe o perioadă de 
cel puţin 3 ani, precum şi angajamentul semnării contractului de finanţare pentru servicii, în cadrul 
PIN 5/2006 ; 
 având în vedere dispoziţiile art.85-87, 89 şi următoarele din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului ; 
 în temeiul dispoziţiilor 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 susţinerea serviciului nou creat, prin proiect, pe o perioadă de cel puţin 3 

ani, în cadrul PIN 5/2006, denumit „Birou zonal din cadrul serviciului de asistenţă maternală”  în 
structura Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în regim de componentă 
funcţională a acesteia, fără personalitate juridică. 

Art.2. – Se aprobă susţinerea serviciului nou creat, prin proiect, pe o perioadă de cel puţin 3 
ani, în cadrul PIN 5/2006 denumit „Serviciu de consiliere pentru părinţi şi copii Bîrlad” în structura 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în regim de componentă 
funcţională a acesteia, fără personalitate juridică. 

Art.3. – Se aprobă încheierea contractului de finanţare pentru susţinerea serviciilor prevăzute 
la art.1 şi art.2 care vor avea ca părţi Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în 
calitate de autoritate contractantă, Consiliul judeţean Vaslui şi Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui, în calitate de beneficiari şi ONG selectat, în calitate de prestator. 

Art.4. - Un exemplar după prezenta hotărâre se va înainta Autorităţii Naţionale pentru 
Protecţia Drepturilor Copilului. 

                                                                       Vaslui, 10 februarie 2006 
                                                                                 

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

                                                                                                                                        Contrasemnează: 
                                                                                                                         Secretar general al judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                        Gheorghe Stoica 
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