
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

H O T Ă R Â R E A  Nr.173/2007 
privind  preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în responsabilitatea 

administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui 
 

 având în vedere Hotărârea Consiliului Local Codăeşti nr.11/2007 privind aprobarea trecerii 
Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în  responsabilitatea administrativă şi financiară a 
Consiliului judeţean Vaslui; 

având în vedere prevederile art.5 alin. (6) si (7) din  Legea nr.70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local; 

în temeiul art.91 alin. (1) lit. “d”, alin. (5) lit. “a”, punctele 2 şi 3 şi art.97 alin. (1) din Legea 
nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui ; 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
  

 Art.1. – Se aprobă preluarea, începând cu data aprobării bugetului local al judeţului Vaslui pe 
anul 2008, în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui, a Centrului de 
Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Codaesti nr.16/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu o structură organizatorică de 23 posturi. 
 Art.2. – Se aprobă preluarea imobilului – teren şi construcţii – în care funcţionează Centrul de 
Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, având datele de identificare prevăzute în  anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al comunei Codăeşti în domeniul public al judeţului 
Vaslui şi în administrarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială  Codăeşti. 
 Art.3. – Predarea – preluarea imobilului prevăzut la art.2 se face pe bază de protocol încheiat intre 
părţile interesate, în termen de 15 zile de la data aprobării bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 
2008. 
 Art.4. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se însărcinează  Centrul de Asistenţă Medico – 
Socială Codăeşti şi compartimentele aparatului de specialitate  ale Consiliului judeţean Vaslui.  

Vaslui, 28 decembrie 2007  
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                                                                   Contrasemnează: 
                                        Secretarul  judeţului Vaslui 
                                    Gheorghe Stoica 



 ANEXA 
La Hotărârea nr.17372007 

DATELE DE IDENTIFICARE 
a imobilului în care funcţionează Centrul medico-social Codăeşti, care se preia din 

domeniul public al comunei Codăeşti, în domeniul public al judeţului Vaslui  
şi în administrarea Centrul medico-social Codăeşti 

 
Denumirea şi locul unde 

este situat imobilul 
ce se preia 

Persoana juridică 
de la care se  

preia imobilului 

Persoana juridică 
care preia imobilul 

Caracteristici tehnice 
ale imobilului 

Comuna Codăeşti, 
Judeţul Vaslui 

Comuna Codăeşti, 
Centrul medico- 
social Codăeşti 

Judeţul Vaslui, 
Centrul medico- 
social Codăeşti 

1.Supraf.teren=32.952,24 mp 
2.Supraf.utilă=1840,75 mp 
3.Supraf.desfăşurată=2302,13 mp 
4.Nr.nivele=P 
5.Val.inventar=14.179 lei 
6.Nr.corpuri=11 

 



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

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind  preluarea Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti în 

responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Prin adresa nr.1311din 21 iunie 2007, Consiliul Local Codaesti ne transmite documentaţia de 

înfiinţare a Centrului de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, trecut în responsabilitatea administrativă şi 
financiară a Consiliului judeţean Vaslui prin Hotărârea Consiliului Local Codăeşti nr.11/2007. 

In anul 2003, Consiliul local al comunei Codăeşti a înfiinţat prin Hotărârea nr.16 din august 2003, 
Centrul de Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului 
nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi a prevederilor Hotărârii Guvernului nr.412/2003 pentru aprobarea 
Normelor privind organizarea si funcţionarea unităţilor de asistenta medico-sociala. 

Conform avizului favorabil al Ministerului Sanatatii nr.40215/18.08.2003, Centrul trebuia să 
funcţioneze cu un nr. de 40 de paturi si cu un personal normat în conformitate cu prevederile legale, de 
cel puţin 38 de posturi. 

Deoarece prin bugetul comunei Codăeşti nu a fost posibilă asigurarea fondurilor necesare 
funcţionarii centrului la această capacitate, acesta a funcţionat cu un număr de numai 20 de paturi şi cu un 
număr de 21 posturi prevăzute în structura organizatorică. Începând cu anul 2007 prin bugetul comunei 
nu au mai putut fi asigurate surse de finanţare până la sfârşitul anului, nici măcar pentru cele 20 de paturi. 

In aceste condiţii, Consiliul local al comunei Codăeşti a adoptat Hotărârea nr.11/2007, în  baza 
prevederilor art.5 alin. (6)  din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare 
publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, de trecere a Centrului de 
Asistenţă Medico – Socială Codăeşti, în responsabilitatea administrativă şi financiară  a Consiliului 
judeţean Vaslui. 

Pentru a se asigura susţinerea cheltuielilor necesare preluării Centrului de Asistenţă Medico – 
Socială Codăeşti, în responsabilitatea administrativă si financiară a Consiliului judeţean Vaslui, s-a iniţiat, 
în conformitate cu prevederilor art.5 alin. (7)  din Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea 
unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, cu modificările şi completările ulterioare, proiect de 
hotărâre de guvern privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului 
prevăzut în bugetul de stat pe anul 2007, pentru judeţul Vaslui şi transmis Ministerului Internelor şi 
Reformei Administrative prin adresa nr.3607/3 iulie 2007 cu  revenire în 3 octombrie 2007, proiect ce nu 
a fost finalizat. 

Aşa cum prevede   alin.  (8) al art.5 introdus prin Legea  nr.95 din 16 aprilie 2007 privind 
aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.120/2006 pentru modificarea art.5 alin. (6) din 
Ordonanţa Guvernului nr.70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi 
local, începând cu anul 2008, consiliile judeţene îşi vor realiza prevederi bugetare care să permită 
finanţarea necesară pentru desfăşurarea corespunzătoare a activităţii în centrele medico-sociale preluate. 

In vederea cuprinderii acestei instituţii de asistenţă medico-socială la fundamentarea bugetului pe 
anul 2008 şi asigurarea funcţionării acesteia la capacitatea pentru care a fost înfiinţată, propun preluarea 
în responsabilitatea administrativă şi financiară a Consiliului judeţean Vaslui, a Centrului de Asistenţă 
Medico – Socială Codăeşti, înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Local Codăeşti nr.16/29 august 2003, 
modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local Codaesti nr. 29/10 decembrie 2007, cu o 
structură organizatorică de 23 de posturi, (ataşate la prezenta expunere de motive). 

Cheltuielile necesare pentru funcţionarea acestei instituţii în anul 2008 la capacitatea avizată de 40 
de paturi, ce vor trebui alocate de la bugetul local al judeţului Vaslui se estimează la 675 mii  lei. 

Având în vedere cele mai sus prezentate, supun dezbaterii şi aprobării dumneavoastră proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 

V I C E P R E Ş E D I N T E, 
Dumitru Buzatu 

 


