
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T A R Â R E A  Nr.105/2008 

privind aprobarea proiectului „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 
pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad”  si a cheltuielilor legate de proiect 

 
    având în vedere propunerile Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului privind 
aprobarea proiectului „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad”  
si a cheltuielilor legate de proiect; 
    având în vedere dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile şii 
completarile ulterioare;  
    având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operational Regional 2007-
2013, Axa Prioritara  3 „Îmbunatatirea infrastructurii sociale”, domeniul major de interventie 3.2. 
„Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;  
   având în vedere Hotarârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale;  
    având în vedere Regulamentul General nr.1083/200682 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul Social European si Fondul de Coeziune;  
    având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor 
nr.1119/30.10.2007 si al Ministerul Economiei si Finantelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de interventie „ Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea  si echiparea infrastructurii serviciilor sociale”;  
    având în vedere Ordonanta Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale,  a prefinantarii si co-finantarii alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul national de 
dezvoltare, în bugetul institutiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale si utilizarea acestora 
pentru Obiectivul Convergenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007;  
    având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2007;  
    în temeiul art.91 alin.(1) lit.b) si d), alin (3) lit.f) si alin (5) lit.a) pct.2 din Legea nr.215/2001 a 
administratiei publice locale, republicata, cu modificarile  şi completarile ulterioare;  
    în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare;  

Consiliul judetean Vaslui,     
H O T Ă R Ă  Ş T E:  

  
Art.1 - Se aproba proiectul „ Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru Persoane Vârstnice cu 

Handicap Bârlad” în valoare totala de  2.834.889,3 lei.  
Art.2  - (1) Se aproba  cu titlu de contributie, plata cotei de 2% din cheltuielile eligibile aferente 

proiectului prevazut la art.1,  în valoare de 46.500  lei.  
                         (2) Se aproba cheltuielile neeligibile ale proiectului, prevazut la art.1, în valoare de 
115.380 lei, reprezentând costurile conexe.   
    (3) Se aprobă cheltuielile cu TVA-ul, ale proiectului prevazut la art.1,  în valoare de  
452.404,3 lei. 

Art.3 - Sumele mentionate la art.2 vor fi prevazute în proiectul de buget propriu al Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, pe anul 2009.  
           Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se însarcineaza Direcţia Economică şi 
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

                                                                Vaslui,  29 august 2008  
P R E S E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                        Contrasemneaza:                   
                                                         Secretarul judetului Vaslui,  

                                                   Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDETEAN  VASLUI 
PRESEDINTE    

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotarâre privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru 

Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
  
             Proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru 
Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad”  si a cheltuielilor legate de proiect ce se prezintă pentru 
dezbaterea şi aprobarea dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile art.104 alin.(2) lit.a 
din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare. 
          Programul Operaţional Regional (POR) este unul dintre Programele Operationale romanesti agreate 
cu Uniunea Europeana, si un instrument foarte important pentru implementarea strategiei nationale si a 
politicilor de dezvoltare regionala.  
          Obiectivul general al POR consta in “sprijinirea si promovarea dezvoltarii locale durabile, atat din 
punct de vedere economic, cat si social, in regiunile Romaniei, prin imbunatatirea conditiilor de 
infrastructura si a mediului de afaceri, care sustin cresterea economica”. Aceasta inseamna ca POR 
urmareste reducerea disparitatilor de dezvoltare economica si sociala dintre regiunile mai dezvoltate si 
cele mai putin dezvoltate. 
            Programul Operational Regional din Romania este finantat prin unul dintre Fondurile Structurale 
ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), şi este implementat de 
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor  . Acesta sprijina regiunile UE care au un PIB pe 
cap de locuitor sub 75% din media europeana. 
Bugetul total alocat POR este de aproximativ 4,4 miliarde euro in primii 7 ani dupa aderare (2007-2013). 
Finantarea UE reprezinta aproximativ 84% din bugetul POR. Restul provine din fonduri nationale, 
cofinantare publica (14%) si cofinantare privata (2%). 
          În luna ianuarie 2008 a fost lansat oficial în cadrul Axei prioritare 3 a  Programul Operational 
Regional, „Îmbunatat irea infrastructurii sociale” , Domeniul Major de Interventie (DMI) 3.2. 
„Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale.  
         Obiectivul specific al acestui DMI 3.2 îl constituie îmbunatatirea calitatii infrastructurii pentru 
serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul tarii, pentru asigurarea unui 
acces egal al cetatenilor la astfel de servicii.  
       Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, institutie de asistenta sociala aflata în 
subordinea Consiliului Judetean Vaslui, a elaborat proiectul „Centrul de Îngrijire şi Asistenţã pentru 
Persoane Vârstnice cu Handicap Bârlad” în vederea finantarii prin Programul Operational Regional, Axa 
3, DMI 3.2. „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea infrastructurii serviciilor sociale” 
     Obiectivele proiectului sunt:  
      1)Obiectiv general: 
         Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii pentru serviciile sociale din Regiunea Nord-Est, judeţul Vaslui. 
      2)Obiectiv specific: 
         Înfiinţarea unui serviciu de îngrijire şi asistenţă pentru 40 persoane vârstnice cu handicap în 
municipiul Bârlad, la nivelul standardelor naţionale minime de calitate în domeniu .   
Grupul ţintă: persoane vârstnice cu handicap din judeţul Vaslui. 
Beneficiarii direcţi: 40 persoane vârstnice cu handicap din judeţul Vaslui. 
Beneficiarii indirecţi: familiile persoanelor vârstnice cu handicap, comunitatea locală, autorităţile locale 
şi judeţene, noul personal angajat în cadrul centrului 
       Valoarea totala a întregului proiect este de 2.834.889,3 lei. Valoarea totala a finantarii 
nerambursabile ce va fi obtinuta pentru acest proiect este de 2.277.585 lei.  
       Contributia care trebuie asigurata de Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului , 
este de 614.284,3 lei, reprezentând:  
        - 452.404,3 lei TVA ce va fi platita de solicitant  ( suma  va fi rambursata de statul român, potrivit 
prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2007, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr.249/2007);  
        - 46.500 lei cofinantarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului; 



        - 115.380 lei alte costuri neeligibile ale proiectului. 
          Ghidului Solicitantului  pentru DMI 3.2. „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea si echiparea 
infrastructurii serviciilor sociale” prevede următoarele: 
„Solicitantul va dovedi prin cererea de finanţare, capacitate financiară de a asigura contribuţia proprie 
la valoarea cheltuielilor eligibile (minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile) şi acoperirea 
cheltuielilor neeligibile ale proiectului (inclusiv a cheltuielilor conexe) în condiţiile rambursării/ 
decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.Solicitantul va anexa, la formularul 
Cererii de finanţare,  Hotărârea de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect .”  
         De asemenea, Ghidul Solicitantului prevede că beneficiarii proiectului trebuie sa mentina 
proprietatea facilitatilor modernizate/reabilitate, natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o 
perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare, sa asigure exploatarea si intretinerea în 
aceasta perioada si sa nu înstraineze, închirieze, gajeze bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii 
finantarii  prin Programul Operational Regional, pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficiala a 
Programului. 
        Având în vedere cele prezentate, iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea 
şi aprobarea dumneavoastră în forma prezentată. 
 

Presedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


