
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.130/2008 
privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui  

nr.38/2008 privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din 
cadrul Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, modificată şi 

completată prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008 
 

 având în vedere raportul de necesitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului nr.27757 din 19.09.2008, privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui 
nr.38/2008 ; modificată şi completată prin H.C.J. nr.107/2008; 

 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 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
          Consiliul Judeţean Vaslui, 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.I. - Se modifică Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.38/2008, privind înfiinţarea 
„Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, modificată şi completată de Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008, după cum urmează :  

a) La art.1, lit. b  va avea următorul cuprins :  
„b) Sediul Adăpostului este situat în Vaslui, str. Castanilor, pe un teren pus la dispoziţie de Consiliul 
Local Vaslui, în suprafaţă de 500 mp (identificat cu numărul cadastral provizoriu 6218)”. 

b) Anexa  nr.2 la H.C.J. nr.38/2008 se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.1.  
c)  „Anexa 3” la H.C.J. nr.38/2008, modificată şi înlocuită cu Anexa 1 la  Hotărârea Consiliului 

Judeţean Vaslui nr.107/2008, se modifică şi va avea cuprinsul prevăzut în anexa nr.2. 
Art.II. – Se aprobă Actul adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia 

Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui, prevăzut 
în Anexa 3: 

a) anexele nr.2 şi nr.3 la H.C.J. nr.38/2008, modificate prin H.C.J. nr.107/2008 se înlocuiesc cu 
anexele nr.1 şi respectiv nr.2. 

Art. III. – Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 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, 30 septembrie  2008 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                   Contrasemnează:                  

                                                                                                                                   Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                   Gheorghe Stoica  

 



Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.130/30.09.2008 

 
STAT DE FUNCŢII AL ADĂPOSTULUI DE ZI ŞI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII 

VASLUI 
 

NR. 
CRT. 

DENUMIREA FUNCŢIEI 
EXECUŢIE                                   CONDUCERE 

NIVEL 
STUDII 

GRAD 
PROFESIONAL 

NUMĂR 
POSTURI

1 SEF CENTRU - INSPECTOR DE SPECIALITATE S IA 1 
2 ASISTENT SOCIAL            S  1 
3 PSIHOLOG S  1 

4-6 ASISTENT MEDICAL PL  3 
7- 11 REFERENT M III 5 

12- 15 INFIRMIER M/G  4 
16 MUNCITOR CALIFICAT-BUCĂTAR M/G VI 1 

 
                                                                                           Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.130/2008 

Cofinanţare - contribuţia proprie D.G.A.S.P.C. Vaslui – proiectul „Adăpost de zi şi noapte pentru 
copiii străzii” Vaslui:  

                                Euro, fără taxe 

Nr 
crt 

Denumire Cheltuială 
Suma : 

1 Cheltuieli pentru pregătirea şi elaborarea subproiectelor 3420 

2 Valoarea terenului pus la dispoziţia proiectului 34830 

3 Cheltuieli pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale, cheltuieli 
pentru serviciile de dirigenţie de şantier 

400 

4 Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică 2350 

5 Autorizaţii şi avize 1200 

 TOTAL 42200 

 
                



Anexa 3 
la Hotărârea nr.130/2008 

ACT ADIŢIONAL NR. 1 
 

Convenţia de parteneriat, încheiată în data de 31 iulie 2007, între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui pentru implementarea 
proiectului „Adăpost de zi şi de noapte pentru copii străzii Vaslui”, finanţat de Autoritatea 
Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (A.N.P.D.C.), se modifică după cum urmează : 
Art.1. Articolul 5, litera a) al convenţiei mai sus menţionate va avea următorul cuprins : 

« a) Primăria Municipiului Vaslui va pune la dispoziţia D.G.A.S.P.C. Vaslui, pentru 
implementarea proiectului „ Adăpost de zi şi de noapte pentru copii străzii Vaslui ” un teren în 
suprafaţă de 500 mp, situat pe strada Castanilor, pentru o perioadă de minim 10 ani».   
Art.2. Toate celelalte clauze ale Convenţiei de Parteneriat rămân nemodificate . 
Art.3. Prezentul act adiţional 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 

E X P U N E R E  D E  M O T I V E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui 
nr.38/2008 privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul 
Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului Vaslui, modificată şi completată prin 

Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008 
 

 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Proiectul de hotărâre 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. 

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 D.G.A.S.P.C. 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. 

Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.107 din 29.08.2008 modifica şi completează H.C.J. 
nr.38/2008, şi anume modifica art.1, lit. b (se modifică adresa Adăpostului, în strada Castanilor, mun. 
Vaslui)  precum şi „Anexa 3” care a fost modificată şi înlocuită cu Anexa 1 la H.C.J. nr.107/2008. 
Deasemenea, H.C.J. nr.107/2008 aproba convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui. 

După aprobarea H.C.J. nr.107/2008, în urma solicitărilor, Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului, a apărut necesitatea efectuării următoarelor modificări : 

1. modificarea şi înlocuirea art.1, lit. b din  Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 38/2008, 
privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, modificată şi completată 
de Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008, care va avea următorul cuprins :  

    „b) Sediul Adăpostului este situat în Vaslui, str. Castanilor, pe un teren pus la dispoziţie de 
Consiliul Local Vaslui, în suprafaţă de 500 mp (identificat cu numărul cadastral provizoriu 6218)”; 

2. modificarea statului de funcţii al ”Adăpostului de zi şi noapte pentru copii străzii Vaslui”, 
prin transformarea unui post de infirmier în muncitor calificat-bucătar. „Anexa 2” la HCJ 38/2008 va 
fi modificată şi înlocuită cu „Anexa nr.1” la prezenta hotărâre; 

3. „Anexa 3” (Cofinanţare - contribuţia proprie DGASPC Vaslui – proiectul „Adăpost de zi şi 
noapte pentru copiii străzii Vaslui”) la HCJ 38/2008 , modificată şi înlocuită cu Anexa 1 Hotărârea 
Consiliului Judeţean Vaslui nr.107/2008, va fi modificată şi înlocuită cu „Anexa nr.2” la prezenta 
hotărâre; 

4. aprobarea Actului adiţional nr.1 la Convenţia de parteneriat încheiată între Direcţia Generală 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui şi Primăria Municipiului Vaslui, prevăzut în Anexa 
3 la prezenta Hotărâre. 

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

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

 
 
 
 

 


