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CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.107/2008 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui nr.38/2008 

 pentru înfiinţarea „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui” 
 

având în vedere raportul de necesitate al Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui nr.23841 din 14.08.2008, privind modificarea Hotărârii Consiliului judeţean Vaslui 
nr.38/2008 ; 

având în vedere Hotărârea nr.15/23.07.2008 a Consiliului local al municipiului Vaslui privind 
aprobarea asocierii cu Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, în vederea 
înfiinţării „Adăpostului de zi şi de noapte pentru copiii străzii din Vaslui” ; 

având în vedere Legea nr.388/2006 pentru ratificarea Acordul – cadru de împrumut dintre 
România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului „Iniţiativa Copiii 
Străzii” ; 

în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.a) şi alin.(2), lit.b), şi ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
Art.I. – Hotărârea nr.38/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind înfiinţarea „Adăpostului 

de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”, publicată în Monitorul Oficial al judeţului Vaslui, 
nr.3/aprilie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează : 

1. La articolul 1, lit.b) va avea următorul cuprins : 
„b) Sediul adăpostului este situat în municipiul Vaslui, str.Castanilor”. 
2. Anexa nr.3 va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.1. 
Art.II. – Se aprobă Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia generală de asistenţă 

socială şi protecţia copilului Vaslui şi Consiliul local al municipiului Vaslui, prevăzută în anexa nr.2. 
Art.III. – Anexele nr.1 şi nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.IV. – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 

generală de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui. 
                                Vaslui, 29 august 2008  

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                                                                                                                                  Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 
 

         



  Anexa nr.1 
la HCJ nr.107/2008 

Contribuţia proprie DGASPC Vaslui 

Euro, fără taxe 

Nr crt Denumire Cheltuială Suma : 

1 Cheltuieli pentru pregătirea şi elaborarea subproiectelor 6535 

2 Valoarea terenului pus la dispoziţia proiectului 25000 

3 Întocmirea studiilor de fezabilitate 2000 

4 Proiect tehnic, avize şi autorizaţii, cheltuieli pentru organizare licitaţii 8.665 

 TOTAL 42.200 

 
        



Anexa nr.2 
                          la HCJ nr.107/2008 

CONVENŢIE DE PARTENERIAT 
 

Capitolul I. Cadrul General 
Art. 1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui, cu sediul în Vaslui, Şoseaua 
Vaslui-Iaşi, nr. 1, reprezentată prin dl. Ionel Armeanu Ştefănică, în calitate de Director General 
şi 
Primăria Municipiului Vaslui, reprezentată prin dl. Vasile Pavăl în calitate de Primar,   
denumite în continuare Părţi,  
în urma identificării intereselor comune în domeniul reducerii fenomenului copiii străzii şi a recunoaşterii 
reciproce a experienţei în domeniile de competenţă, îşi propun încheierea prezentei convenţii. 
Art. 2. Parteneriatul rezultat din semnarea prezentei convenţii se desfăşoară în conformitate cu: 

 Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi  promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul 
Oficial, Partea I, nr.557 din 23.06.2004 ( art. 132-133); 

 Ordinul nr. 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile destinate 
protecţiei copiilor străzii, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 743 din 16.08.2005; 

 Legea nr. 388/2006 pentru ratificarea  Acordul – cadru de împrumut dintre România şi Banca de 
Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii”, publicată în 
Monitorul Oficial, Partea I nr. 898 din 06.11.2006; 

 Strategia naţională antidrog 2005-2012. 
Capitolul II. Obiectul Convenţiei 
Art. 3. Convenţia are drept scop punerea de acord, între parteneri, a condiţiile de colaborare, respectiv 
obligaţiile şi drepturile părţilor, în vederea:  

• Facilitării accesului copiilor străzii la serviciile sociale existente pe plan local;  
• Monitorizării situaţiei copiilor din comunitate care frecventează mediul stradal şi stabilirea liniilor 

de acţiune pentru diminuarea fenomenului. 
Capitolul III. Participarea părţilor 
Art. 4. DGASPC va înfiinţa un serviciu social denumit Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii, în 
Vaslui, care va furniza: 

a) găzduire şi asigurarea hranei;  
b) asigurarea stării de sănătate a copiilor şi prevenirea bolilor; 
c) tratament medical şi administrarea medicamentelor; 
d) asigurarea igienei şi îngrijirii personale; 
e) educaţie non-formală şi informală; 
f) activităţi de recreere-socializare; 
g) educaţie pentru sănătate, inclusiv pentru prevenirea şi eliminarea consumului de 

droguri, substanţe halucinogene, alcool şi prevenirea BTS, hepatitei, infecţiei HIV-SIDA;  
h) reintegrare familială şi socială; 
i) îndrumare, sprijin şi consiliere pentru copii şi familii; 
j) menţinerea legăturilor cu familia lărgită şi alte persoane importante  pentru copil. 

Art. 5.  
a) Primăria municipiului Vaslui va pune la dispoziţia DGASPC Vaslui, pentru implementarea proiectului 
„Adăpostul de zi şi de noapte pentru copiii străzii Vaslui”, un teren în suprafaţă de 500 mp, situat pe 
strada Sbl. Ioanesi Adrian, pentru o perioadă de minim 10 ani .  
b) Primăria Municipiului Vaslui va asigura:  

• Identificarea copiilor aflaţi în stradă şi întocmirea planurilor de 
servicii pentru prevenirea separării copilului de familie;  

• Desemnarea responsabililor de caz pentru fiecare copil al străzii şi 
stabilirea împreună cu DGASPC a activităţilor comune menite să conducă spre 
reinserţia socială a copiilor; 

• Prelucrarea informaţiilor obţinute de la Inspectoratul Judeţean de 
Poliţie, DGASPC, Inspectoratul Şcolar Judeţean, alţi actori sociali pentru 
monitorizarea procesului de reinserţie socială a fiecărui copil aflat în stradă; 



schimbarea direcţiilor de acţiune, atunci când, în urma analizei, se impune acest 
lucru; 

• Participarea la campanii de sensibilizare a opiniei publice asupra 
fenomenului copiii străzii în vederea reducerii acestuia. 

Art. 6.  Părţile se angajează să menţină  destinaţiei clădirii construite pentru „Adăpostul de zi şi noapte 
pentru copii străzii” pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune. 
Capitolul IV. Condiţii de reziliere 
Art.7. Orice necorelare sau litigiu care pot surveni între părţi privind derularea prezentei Convenţii vor fi 
rezolvate pe cale amiabilă, prin consultări. 
Art.8. În cazul epuizării tuturor căilor amiabile, se va recurge la rezilierea prezentei Convenţii de către 
oricare din părţile semnatare, prin notificarea în scris a celeilalte părţi. 
Capitolul V. Clauze speciale 
Art. 9. Părţile se angajează să-şi coordoneze declaraţiile, luările de poziţie şi alte manifestări publice 
legate de prezenta. 
Art. 10. Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea convenţiei. 
Capitolul VI. Dispoziţii finale 
Art. 11. Modificarea prezentei Convenţii se face prin act adiţional, cu acordul părţilor. 
Art. 12. Părţile pot să încheie acorduri similare şi cu alte instituţii de stat sau organizaţii 
neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor menţionate în prezenta convenţie. 
Art. 13. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către părţi. 
Art. 14. (1) Prezenta convenţie are valabilitate pe o perioadă de doi ani de la data semnării, cu 
posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, care va fi menţionat în scris şi ataşat prezentei convenţii. 
(2) Părţile semnatare evaluează trimestrial activitatea şi rezultatele colaborării propunând, după caz, 
prelungirea sau încetarea convenţiei. 
Art. 15. Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi .............................. în 2 exemplare, cu putere de original, 
câte unul pentru fiecare parte. 
 
Direcţia Generală de Asistenţă                                                             Primăria Municipiului Vaslui  
Socială şi Protecţia Copilului                                                               
               Vaslui 
 
    Director General                                                                                                 Primar 
Prof. Ionel Armeanu Ştefănică                                                                      ing. Vasile Pavăl 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2008 
 
 Proiectul de hotărâre privind privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean 
Vaslui nr. 38/2008, 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. 

Prin Hotărârea nr. 38/2008, Consiliului Judeţean Vaslui a aprobat înfiinţarea „ Adăpostului de zi şi 
noapte pentru copii străzii Vaslui „ , ca o componentă funcţională , fără personalitate juridică, în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui. 

Serviciul social mai sus menţionat urma să beneficieze, pentru construcţia clădirii şi dotarea ei, de 
finanţare nerambursabilă pe proiectul “INITIAŢIVA COPIII STRĂZII ”, derulat de AUTORITATEA 
NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI, din fonduri provenite din 
împrumut  între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei . 

Valoare finanţării nerambursabile era de 158.530 euro, fără TVA, la care se adăuga contribuţia 
proprie a Consiliului Judeţean Vaslui, prin DGASPC Vaslui,  în valoare de 42.200 euro, fără TVA. 

Locaţia propusă pentru crearea Adăpostului era Vaslui, str. Metalurgiei, nr.1, în vecinătatea 
Complexului de Servicii Comunitare pentru Copilul cu Handicap Vaslui. 

În  data de 07.05.2008 reprezentanţi ai Unitatăţii de Management a Proiectului “Initiaţiva Copiii 
Străzii ”, au efectuat vizita de teren pentru verificarea documentelor depuse precum şi a situaţiei juridice a 
terenului propus de Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului  Vaslui, ca locaţie pentru 
înfiinţarea Adăpostului. 

În cadrul vizitei s-a constatat că Direcţia nu poate face dovada proprietăţii publice a terenului 
respectiv, prin extras de Carte funciară de la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vaslui. 

Pentru acest motiv cu adresa nr. 5879/09.06.2008,  Autoritatea Naţionala pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului ne-a informat că proiectul depus de Direcţia generală de asistenţă socială şi 
protecţia copilului Vaslui „ Adăpostul de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui „ nu a întrunit condiţiile 
de a fi selectat pentru finanţare. Prin aceeaşi adresă Autoritatea ne informa că în cursul lunii iunie se va 
lansa o a doua competiţie de subproiecte, pentru care putem depune solicitare de finanţare. 

În data de 10.06.2008 Autoritatea Naţionala pentru Protecţia Drepturilor Copilului a publicat în 
Monitorul Oficial al României anunţul de participare la procedura de atribuire a contractului de finanţare 
nerambursabilă pentru servicii sociale în cadrul Proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii”- runda a doua, cu 
dată limită de depunere a propunerilor 31.07.2008. 

Dorind a participa la această a doua licitaţie, Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui a solicitat parteneriat Primăriei municipiului Vaslui, parteneriat constând în asocierea cu 
teren în suprafaţă de 500 mp pentru implementarea proiectului. 

La şedinţa Consiliului local al municipului Vaslui din data de 23.07.2008, prin Hotărârea 
consiliului local nr. 15/23.07.2008 s-a decis asocierea cu suprafaţa de tern menţionată mai sus. 

Avănd în vedere situaţia mai sus prezentată, Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2008 
necesită unele modificări, şi anume :  

1. Modificarea sediului Adăpostului din strada Metalurgiei nr.1 în strada Castanilor, din 
municipiul Vaslui; 

2. Contribuţia Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui la cheltuielile 
pentru implementarea proiectului, aşa cum este prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul proiect de hotărâre. 

Totodată se propune completarea Hotărârii nr.38/2008 a Consiliului judeţean Vaslui cu prevederea 
potrivit căreia se aprobă Convenţia de parteneriat a Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia 
copilului Vaslui cu Primăria municipiului Vaslui, aşa cum cer, dealtfel , documentele autorităţilor de 
finanţare şi management al proiectului în cauză. 



Considerând că modificările aduse prin prezenta hotărâre duc la buna implementarea a proiectului 
mai sus amintit,iniţiez prezentul proiect de hotărâre pe care-l supun spre dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră în forma prezentată. 

 
Preşedinte, 

Vasile MIHALACHI 
 


