
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.22/2007 
privind garantarea semnării contractului de finanţare pentru servicii, având ca părţi ANPDC – 
autoritate contractantă, Consiliul judeţean Vaslui şi DGASPC – beneficiari şi ONG selectat – 

prestator, în cadrul PIN 6/2007 
 
 
 având în vedere adresa nr.980/30.01.2007 a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului prin care se solicită asumarea angajamentului de către Consiliul judetean Vaslui de a semna 
contractul de finanţare pentru servicii, în cadrul PIN 6/2007; 
 având în vedere adresa nr.77/14.02.2007 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Vaslui din care rezultă necesitatea implementării de proiecte în cadrul PIN 6/2007; 
 având în vedere dispoziţiile art.102 şi următoarele din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi 
promovarea drepturilor copilului; 
  în temeiul dispoziţiilor art.104, alin.(1) şi 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 garantează semnarea contractului de finanţare pentru servicii, având ca părţi ANPDC 

– autoritate contractantă, Consiliul judeţean Vaslui şi DGASPC – beneficiari şi ONG selectat – prestator, 
în cadrul Programului de Interes Naţional “Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru 
copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de 
familia sa” – PIN 6/2007. 

Art.2. – Se mandatează preşedintele Consiliului judetean Vaslui, să semneze contractul de 
finanţare prevăzut la art.1 din prezenta hotărâre, în calitate de beneficiar. 

 
 
 
 
Art.3. – Câte un exemplar se va înainta, în xerocopie, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 

Drepturilor Copilului şi Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 
         Vaslui, 16 februarie 2007 

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

                                                                                                                       Contrasemnează: 
                                                                                                                                 Secretarul judeţului Vaslui 

                                                                    Gheorghe Stoica 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI  
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind garantarea semnării contractului de finanţare pentru 

servicii, având ca părţi ANPDC – autoritate contractantă, Consiliul judeţean Vaslui şi DGASPC – 
beneficiari şi ONG selectat – prestator, în cadrul PIN 6/2007 

 
  Doamnelor şi Domnilor consilieri, 
 

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Copilului, prin adresa nr.980/2007 ne face cunoscut că în 
anul 2007 va finanţa 6 Programe de Interes Naţional, după cum urmează: 

1) Înfiinţarea de centre de plasament de tip familial – căsuţe şi apartamente pentru copiii 
din instituţiile cu o capacitate mai mare de 100 de locuri, care nu au fost restructurate 
pe module de tip familial; 

2) Dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii cu dizabilităţi/handicap/HIV/SIDA; 
3) Dezvoltarea reţelei de servicii specializate pentru copiii ai căror părinţi sunt plecaţi la 

muncă în străinătate; 
4) Promovarea standardelor minime obligatorii din domeniul protecţiei copilului şi 

monitorizarea respectării drepturilor copilului; 
5) Susţinerea reţelei de asistenţi maternali pentru protecţia specială a copilului în vârstă 

de până la 2 ani lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi; 
6) Dezvoltarea reţelei serviciilor sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea 

familiilor aflate în criză în vederea prevenirii separării copilului de familia sa; 
În prezent Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului dispune de surse de 

finanţare bugetare pentru implementarea Programului de Interes Naţional “Dezvoltarea reţelei serviciilor 
sociale comunitare pentru copil şi familie şi susţinerea familiilor aflate în criză în vederea prevenirii 
separării copilului de familia sa ” – PIN 6/2007 şi solicită, în cazul în care se doreşte implementarea unui 
asemenea program, să li se înainteze hotărârea Consiliul judetean Vaslui prin care acesta îşi asumă 
angajamentul semnării contractului de finanţare pentru servicii ce va avea ca părţi ANPDC în calitate de  
autoritate contractantă, Consiliul judeţean Vaslui şi DGASPC Vaslui în calitate de beneficiari şi ONG 
selectat în calitate de prestator. 

Din adresa nr.77/14.02.2006 a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Vaslui reiese că implementarea unui asemenea program este necesară. Se intenţionează să se promoveze 
trei proiecte, după cum urmează: 

1) înfiinţarea a trei centre de îngrijire în localităţile Băceşti, Laza şi Murgeni a căror 
grup ţintă îl va constitui 20 de copii în dificultate; 

2) sprijinirea consiliilor locale privind înfiinţarea şi desfăşurarea activităţii structurilor 
comunitare consultative, care are ca obiectiv dezvoltarea acestei structuri la nivelul 
tuturor localităţilor administrativ-teritoriale din judeţ; 

3) prevenirea sarcinii nedorite prin contracepţie, proiect ce se va derula în municipiul 
Vaslui şi care va avea drept grup ţintă 40 de femei provenite din mediul rural şi aflate 
în situaţie de risc. 

Aceste proiecte vor putea fi implementate de organizaţiile neguvernamentale dacă vor fi selectate 
potrivit criteriilor menţionate în “Documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea propunerii de proiect”. 

Angajamentul semnării contractului de finanţare pentru servicii constituie unul din criteriile pe 
baza cărora vor fi selectate proiectele.  

Faţă de considerentele menţionate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre prin care Consiliul 
judeţean garantează semnarea contractului de finanţare pentru servicii, în cadrul PIN 6/2007, pe care vă 
rog să-l adoptaţi în forma prezentată.  
 

P R E Ş E D I N T E , 

Corneliu Bichineţ 
 


