
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.100/2007 
privind alocarea sumei de 450 mii lei unui număr de 7 comune din Fondul de rezervă bugetară 

constituit în bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor 
calamităţilor naturale din 5 – 6 septembrie 2007 

 
 având în vedere cererile publice ale primarilor comunelor Coroieşti, Dragomireşti, Iveşti, 
Măluşteni, Pochidia, Pogoneşti şi Tutova adresate prin intermediul ziarului Obiectiv, nr.1802 din 14 
septembrie 2007 prin care se solicită alocarea de sume din Fondul de rezervă constituit în bugetul local al 
judeţului Vaslui pe anul 2007 necesare pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 5– 6 
septembrie 2007 ; 
 având în vedere expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean prin care se propune 
alocarea sumei de 450 mii lei comunelor Coroieşti, Dragomireşti, Iveşti, Măluşteni, Pochidia, Pogoneşti 
şi Tutova din Fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007, 
pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 5 – 6 septembrie 2007 ; 
 având în vedere dispoziţiile art.15 coroborat cu art.36 din Legea nr.273/2006 privind finanţele 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.b), alin.(3) lit.a) şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată ; 
           Consiliul judeţean Vaslui ; 
 

H O T Ă R Ă ŞT E : 
 

 Art.1. – Se aprobă alocarea sumei de 450 mii lei din Fondul de rezervă bugetară constituit în 
bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse 
în zilele de 5 – 6 septembrie 2007, în vederea realizării unor lucrări urgente de refacere de sedii consilii 
locale, clădiri şcoli şi drumuri comunale, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Utilizarea sumei prevăzute la art.1 se face de către ordonatorul principal de credite, 
potrivit dispoziţiilor legale. 
            Art.3. – Copie după prezenta hotărâre se va comunica consiliilor locale ale comunelor Coroieşti, 
Dragomireşti, Iveşti, Măluşteni, Pochidia, Pogoneşti şi Tutova cu respectarea prevederilor art.49 alin.(2) 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată. 

                                                                       Vaslui,18 septembrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 

Corneliu Bichineţ 
                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
 P R E Ş E D I N T E 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind alocarea sumei de 450 mii lei unui număr de 7 comune din Fondul de 

rezervă bugetară constituit în bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor 
calamităţilor naturale din 5 – 6 septembrie 2007 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 

După cum cunoaşteţi, fenomenele hidrometeorologice din 5 – 6 septembrie 2007 au 
produs, potrivit Raportului de sinteză al Comitetului judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Vaslui, pagube în judeţul Vaslui, totalizând  suma de 52,1053 mil.lei. 

 Primarii comunelor Coroieşti, Dragomireşti, Iveşti, Măluşteni, Pochidia, Pogoneşti 
şi Tutova au solicitat public ajutor din partea Consiliului judeţean Vaslui în vederea 
executării unor lucrări pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale întrucât din cauza 
lipsei de resurse financiare se află în situaţii de extremă dificultate. 

 Astfel: 

 1. – În comuna Coroieşti, printre altele, a fost avariată clădirea Şcolii generale cu 
clasele I – IV din localitatea Mireni, acoperişul fiind distrus în proporţie de 70 %, 
producând o pagubă de 185,0 mii lei. De asemenea, a fost distrus un pod din lemn care 
asigură legătura între satele Mireni şi Hreasca precum şi un podeţ metalic (punte) peste 
râul Pereschiv în satul Coroieştii de Jos care asigură legătura între o parte a satului cu 
biserica şi cimitirul, totalizând 600 mii lei pagube. 

 2. – În comuna Dragomireşti au fost avariate drumuri comunale şi săteşti pe o 
lungime de 12 km în proporţie de 50 – 60 %, producând pagube în valoare de 2.300,0 mii 
lei. 

 3. – În comuna Iveşti, printre altele, au fost avariate clădirea şcolii din localitatea 
reşedinţă de comună iar sediul primăriei a fost avariat în proporţie de 90 %, totalizând o 
pagubă de 575,0 mii lei. De asemenea, au fost avariate 6 km de drumuri comunale şi 
săteşti, 4 poduri şi podeţe, totalizând o pagubă de 1.770,0 mii lei. 

 4. – În comuna Măluşteni au fost avariate de grindină acoperişurile clădirilor 
şcolilor din satele Mânzăteşti în proporţie de 100 % şi din Măluşteni în proporţie de 80 %, 
producându-se o pagubă de 50,0 mii lei. 
 5. – În comuna Pochidia, printre altele, au fost avariate drumuri comunale şi săteşti pe o lungime 
de 20 km şi 5 poduri, totalizând o pagubă de 3.600,0 mii lei. 

6. –În comuna Pogoneşti, printre altele, a fost avariată clădirea grădiniţei de copii din satul 
reşedinţă de comună, producând o pagubă de 35,0 mii lei. De asemenea, au fost avariate drumuri 
comunale şi săteşti, precum şi un podeţ, totalizându-se 1.475,0 mii lei pagube. 

7. – În comuna Tutova, printre altele, au fost avariate 2 clădiri de şcoli şi clădirea spitalului, 
producând o pagubă totală de 167,5  mii lei. De asemenea, au fost avariate drumuri comunale şi săteşti pe 
o lungime de 9 km precum şi 4 poduri şi podeţe, producând o pagubă totală de 2.350,0 mii lei. 

Aceasta fiind situaţia, propun ca în spiritul principiului solidarităţii consacrat prin art.15 şi art.36 
din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, să 
ajutăm aceste comune aflate în situaţii de extremă dificultate prin alocarea unor sume, prevăzute în anexa 



la proiectul de hotărâre, din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local al judeţului pe anul 
2007. 

Faţă de considerentele arătate mai sus am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat pe care vă propun 
să-l adoptaţi în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
         



A N E X Ă 
                                                  la Hotărârea nr.100/2007 

 
A L O C A R E A 

sumei de 450 mii lei din Fondul de rezervă bugetară constituit în   bugetul local al judeţului Vaslui 
pe anul 2007, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale din 5–6 septembrie 2007 

 

Nr. 
crt. 

Unitatea 
administrativ- 

teritorială 
 

Obiectivul 

Suma 
alocată 
mii lei 

0. 1. 2. 3. 

1. Coroieşti 1. Reparaţii clădire Şcoală sat Mireni 
2. Realizare pod în satul Mireni şi podeţ în satul Coroieşti de Jos 

 
100 

2. Dragomireşti Reparaţii drumuri 50 

3. 
Iveşti 1.Reabilitare sediu consiliu local 

2.Reparaţii clădire Şcoală Iveşti 
3.Reparaţii drumuri, poduri şi podeţe 

100 

4. Măluşteni -Reparaţii clădiri şcoli din satele Măluşteni şi Mânzăteşti 50 
5. Pochidia - Reparaţii drumuri, poduri şi podeţe 50 

6. Pogoneşti 1.Reparaţii clădire grădiniţă de copii din satul Pogoneşti 
2.Reparaţii drumuri şi podeţe 

50 

7. Tutova 1.Reparaţii clădiri a două şcoli şi clădirea spitalului 
2.Reparaţii drumuri, poduri şi podeţe 

50 

T O T A L 450 
 
 


