
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.121/2007 
privind aprobarea susţinerii şi cofinanţării proiectului „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 

Persoane Vârstnice cu Handicap Bîrlad, judeţul Vaslui” 
 
 având în vedere art.5 lit.d din Legea nr.366/10.07.2001 pentru aprobarea Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu 
modificările şi completările ulterioare ; 
 având în vedere prevederile art.50, alin.(3), lit.a) şi alin. (5), din Legea nr.448/2006 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere propunerile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui privind înfiinţarea Centrului de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice cu Handicap 
Bîrlad, judeţul Vaslui ; 
 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.b)  precum şi ale art.97 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 cofinanţarea proiectului „ Centrul de Îngrijire pentru Persoane Vârstnice cu 
Handicap Bîrlad, judeţul Vaslui ”, privind contribuţia în numerar în cuantum de 75.000 EURO pentru 
dotarea cu echipamente şi bunuri necesare derulării proiectului. 

Art.2. - Se aprobă susţinerea activităţii proiectului şi după încheierea finanţării. 
Art.3. – Cheltuielile reprezentând cofinanţarea proiectului prevăzut la art.1 vor fi suportate din 

bugetul propriu al judeţului Vaslui pe anii 2008 şi 2009. 
            Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi 
Biroul Contabilitate ale Consiliului judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui. 

                                                                   Vaslui, 16 octombrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                             Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii şi cofinanţării proiectului „ Centrul de 

Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bîrlad, judeţul Vaslui” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Legea nr.366 din 10 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 

nr.118/1999 privind înfiinţarea şi utilizarea Fondului naţional de solidaritate, cu modificările şi 
completările ulterioare, stipulează că scopul Fondului naţional de solidaritate este acela de a contribui, 
pe baza principiului solidarităţii naţionale, la reducerea sărăciei în familiile aflate în situaţii de 
extremă dificultate, la cofinanţarea unor programe de servicii socio-medicale, la acordarea de ajutoare 
materiale persoanelor cu afecţiuni de sănătate deosebit de grave pentru tratament medical şi intervenţii 
chirurgicale în străinătate, la întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi modernizarea 
unor instituţii de asistenţă socială şi la alte acţiuni similare. 

La art.5, lit.d) din legea sus amintită, care prevede că: “Sumele atrase la Fondul naţional de 
solidaritate vor fi utilizate pentru cheltuieli cu întreţinerea, construcţia, reparaţia, amenajarea şi 
modernizarea instituţiilor de asistenţă socială ”, considerăm oportună accesarea de către D.G.A.S.P.C. 
Vaslui a fondurilor puse la dispoziţie prin prezenta lege, pentru reabilitarea, consolidarea şi 
modernizarea Tronsonului A al clădirii din str.B-dul.Epureanu, nr.19, Bârlad, clădire aflată în 
administrarea D.G.A.S.P.C. Vaslui, prin Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.124/23.11.2006. 

Scopul acestor lucrări este înfiinţarea unui Centru de Îngrijire şi Asistenţă pentru Persoane 
Vârstnice cu Handicap în mun.Bârlad. 

Obiectivul general: Continuarea reformei în domeniul protecţiei speciale a persoanelor 
vârstnice cu dizabilităţi prin crearea unui serviciu integrat în comunitate ce vine în sprijinul 
persoanelor vârstnice cu handicap, cu abilităţi reduse aflate în situaţie de dificultate. 

Obiectiv specific: Înfiinţarea în mun.Bârlad a unui serviciu de îngrijire şi asistenţă pentru 45 
persoane vârstnice cu handicap mintal, neuropsihic şi asociat din judeţul Vaslui. 

Serviciile sociale acordate: găzduire, asistenţă medicală şi îngrijire personală, asistenţă 
paleativă, socializare şi petrecerea timpului liber. 

Grup ţintă: persoane vârstnice cu handicap mintal, neuropsihic şi asociat, de pe raza 
municipiului Bârlad şi împrejurimi, judeţul Vaslui. 

Beneficiari: capacitatea Centrului de îngrijire şi asistenţă pentru persoane vârstnice cu 
handicap Bârlad: 45 locuri. 

Consiliul judetean Vaslui va pune la dispoziţia proiectului clădirea din str.B-dul Epureanu, 
nr.19 Bârlad, terenul aferent, precum şi o contribuţie în numerar de 75.000 EURO pentru dotări, 
echipamente şi bunuri. 

Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în 
forma prezentată. 

 
Preşedinte, 

Corneliu Bichineţ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


