
  

R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.38/2008 
privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”  

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
 

având în vedere raportul de necesitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului nr.7724 din 11.03.2008, privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii 
Vaslui” ; 

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

având în vedere Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia 
Drepturilor Copilului nr.132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile 
destinate protecţiei copiilor străzii;  

având în vedere prevederile art107, alin. (1), lit. (a) şi lit. (c) din Legea nr.272/2004 privind 
protecţia şi promovarea drepturilor copilului;  

în temeiul HG 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare 
a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a 
copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi ; 

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 ; 

Consiliul Judeţean Vaslui; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1 –  a) Se înfiinţează „Adăpostul de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, în 
subordinea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ca o componentă 
funcţională, fără personalitate juridică; 
        b) Sediul adăpostului este situat  în Vaslui, str. Metalurgiei, nr.1 . 
 Art.2 – „Adăpostul de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” are rolul de a asigura 
următoarele servicii:  

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.3 – Se aprobă structura organizatorică a „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii 
Vaslui”, prevăzută în anexa nr.1 . 

Art.4 – Se aprobă statutul de funcţii al „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii 
Vaslui”, prevăzută în anexa nr.2 . 

Art.5 – Finanţarea cheltuielilor de funcţionare a „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii 
străzii Vaslui”, înfiinţat prin prezenta hotărâre se asigură din : 



  

a) bugetul D.G.A.S.P.C. Vaslui, în limita fondurilor alocate de la bugetul local al 
judeţului Vaslui 

b) sponsorizări, donaţii, alte venituri potrivit legii. 
Art.6 – Se aprobă finanţarea costurilor de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de 

funcţionare a serviciilor ce rezultă în urma proiectului, din bugetul Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială şi Protecţia Copilului, atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în 
funcţiune a acestora,  cu menţinerea destinaţiei clădirii construite pe o perioadă de 10 ani de la darea 
în folosinţă. 

Art.7 – Se aprobă cofinanţarea proiectului cu suma de 42.200 euro, fără taxe, reprezentând 
21% din totalul costurilor eligibile, în structura descrisă în anexa 3. 

Art.8 – Se împuterniceşte domnul Ionel Armeanu Ştefănică, Director General al  Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, să încheie contractul de finanţare cu Ministerul 
Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului; 

Art.9 – Anexele nr.1, nr.2 şi nr.3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.10 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

                   Vaslui,14 martie2008 
 

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

 
 
                                                                                                                                              Contrasemnează:                  

                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                  Gheorghe Stoica  

 



  

Anexa nr.1 
                                                                    la Hotărârea nr.38 din 14 martie 2008 
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Anexa nr.2 
                                   la Hotărârea nr.38 din 14 martie 2008    

 
 

STAT DE FUNCŢII AL 
 „ADĂPOSTULUI DE ZI SI DE NOAPTE PENTRU COPIII STRAZII 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- 16 INFIRMIER M/G  5 
 

                



  

    Anexa nr.3 
                                                                    la Hotărârea nr.38 din 14 martie 2008 

Cofinanţare - contribuţia proprie DGASPC 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 15.000 
2 Valoarea terenului pus la dispoziţia proiectului 21.200 

3 Cheltuieli pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale, 
cheltuieli pentru serviciile de dirigenţie de şantier 2.000 

4 Cheltuieli pentru organizarea procedurilor de achiziţie publică 3.000 
5 Autorizaţii şi avize 1.000 

 TOTAL 42.200 
  



  

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” 

din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
  
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 

Proiectul de hotărâre privind înfiinţarea înfiinţarea, finanţarea costurilor de funcţionare şi 
asigurarea cofinanţării „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, ce se prezintă pentru dezbaterea şi aprobarea 
dumneavoastră este elaborat în conformitate cu prevederile 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, ale art.107, 
alin. (1), lit. (a) şi lit. (c) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, 
ale HG 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de 
prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit 
temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi, ale Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii 
Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr.132/2005 pentru aprobarea standardelor minime 
obligatorii privind serviciile destinate protecţiei copiilor străzii. 

Se are în vedere înfiinţarea unui „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii din Vaslui”, în 
cadrul Proiectului “Iniţiativa Copiii Străzii", derulat de finanţat conform prevederilor Acordului de 
Împrumut  între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1480 Add1(2005), 
ratificat prin Legea nr.388/2006. 

Adapostul va fi creat în municipiul Vaslui, pentru un număr de 12 copii, aflaţi în una din 
următoarele situaţii 

• copii care locuiesc în stradă, separaţi de familiile lor, pentru perioade lungi ; 
• copii care locuiesc cu familiile lor, dar care merg sau sunt duşi zilnic pe stradă pentru a 

cerşi, spăla parbrize şi alte activităţi similare; 
• copii care locuiesc pe stradă împreună cu familiile. 

„Adăpostul de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” va acorda următoarele servicii sociale : 
găzduire şi asigurarea hranei,asigurarea stării de sănătate a copiilor şi prevenirea bolilor, tratament 
medical şi administrarea medicamentelor, asigurarea igienei şi îngrijirii personale, educaţie non-
formală şi informală, activităţi de recreere, educaţie pentru sănătate, inclusiv pentru prevenirea şi 
eliminarea consumului de droguri, substanţe halucinogene, alcool şi prevenirea BTS, hepatitei, 
infecţiei HIV-SIDA, reintegrare familială şi socială, îndrumare, sprijin şi consiliere pentru copii şi 
familii, menţinerea legăturilor cu familia lărgită şi alte persoane importante  pentru copil. 

Activităţile mai sus menţionate vor fi asigurate de o structură de personal formată dintr-un 
număr de 16 posturi, în regim contractual. 

Sediul adăpostului va fi situat în Vaslui, str. Metalurgiei, nr. 1  
În conformitate cu art. 6.2 din Manual de Implementare pentru finanţarea de subproiecte prin proiectul 
“Iniţiativa copiii străzii”, finanţat conform prevederilor Acordului de Împrumut  între România şi 
Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei F/P 1480 Add1(2005), ratificat prin Legea nr. 388/2006, 
aprobat prin Ordinul Secretarului de Stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, nr.14/30.01.2008, Consiliul Judeţean trebuie să adopte o Hotărâre care trebuie să cuprindă 
date concrete privind: 

 înfiinţarea noilor servicii propuse prin subproiect; 
 asigurarea contribuţiei proprii în procent de min. 21% din costul total al subproiectului (fără 

taxe) şi în structura descrisă în anexa nr. la Hotărâre;  
 angajamentul de menţinere a destinaţiei clădirii construite/ amenajate pentru furnizarea de 

servicii sociale pentru o perioadă de 10 ani de la darea în funcţiune; 
 asumarea costurilor de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de funcţionare a 

serviciilor ce rezultă în urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 
ani de la darea în funcţiune a acestora; 

 persoana împuternicită să încheie contractul, respectiv directorul general al Direcţiei Generale 
de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 



  

Considerăm că prin înfiinţarea „Adăpostului de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”, ca 
prim serviciu social de acest tip din mun. Vaslui, va contribui la reducerea cauzelor care generează 
apariţia fenomenului copiii străzii în mun. Vaslui şi totodată a efectelor acestuia. 

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

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 
 
 


