
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.65/2008 
 privind aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă 

Medico –Socială Băceşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-
2013, Axa Prioritară  3 „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, domeniul major de intervenţie 3.2. 
„Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”; 

având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 

având în vedere Regulamentul General nr.1083/200682 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune; 

având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor nr.1119/30.10.2007 şi al Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.2392/13.12.2007 privind 
aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „ Reabilitarea/ 
modernizarea/dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare” 
Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 

având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări 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 Ordonanţei Guvernului  
nr.29/2007; 

având în vedere dispoziţiile 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 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui,    
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1 - Se aprobă proiectul „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă 
Medico –Socială Băceşti în valoare totală de  3.498.423,66 lei. 

Art.2 - (1) Se aprobă  cu titlu de contribuţie, plata cotei de 2% din costurile eligibile aferente 
proiectului prevăzut la art.1,  în valoare de 59.106,02  lei. 
                      (2) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului prevăzut la art.1  în valoare de  
543.122,46  lei, reprezentând TVA, inclusiv costurile conexe.    

Art.3 – Se aprobă asigurarea resurselor financiare  necesare implementării optime a 
proiectului menţionat la art.1, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din 
instrumente structurale.  

Art.4 – Sumele menţionate la art.2 şi 3 vor fi prevăzute în bugetul propriu al  Centrului de 
Asistenţă Medico-Socială Băceşti. 

Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

 



Art.6 - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Centrului de Asistenţă Medico-
Socială Băceşti. 

                  Vaslui,  20 mai  2008 
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 aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea 

Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

În luna ianuarie 2008 a fost lansat oficial , domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, din cadrul  Axei 
prioritare 3 a  Programul Operaţional Regional, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”.  

Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 , se are în vedere cofinanţarea unor proiecte 
vizând investiţii în centrele rezidenţiale care asigură servicii de cazare de lungă durată, asigurându-se 
astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. 

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie îmbunătăţirea calităţii 
infrastructurii pentru serviciile sociale, prin sprijin acordat în mod echilibrat pe întreg teritoriul ţării, 
pentru asigurarea unui acces egal al cetăţenilor la astfel de servicii. 

Centrul de Asistenţă  Medico-Socială Băceşti, instituţie de asistenţă socială aflată în 
subordinea Consiliului judeţean Vaslui, a elaborat proiectul „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea 
Centrului de Asistenta Medico-Sociala Băceşti” în vederea finanţării prin Programul Operational 
Regional, Axa 3, domeniul major de intervenţie 3.2. 
Obiectivele proiectului sunt: 
1. Extinderea infrastructurii pentru serviciile sociale furnizate de Centrul de Asistenţă Medico-

Socială Băceşti în vederea rezolvării problemelor reale şi promovării incluziunii sociale a 
persoanelor vârstnice expuse riscului marginalizarii şi excluderii sociale din comunele: Băceşti, 
Dumeşti, Todireşti, Rafaila, Oşeşti, Vultureşti, Rebricea, Ştefan cel Mare si orasul Negreşti din 
judetul Vaslui.  

2. Îmbunătăţirea dotărilor Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti pentru furnizarea 
serviciilor sociale adresate persoanelor vârstnice expuse riscului marginalizarii si excluderii 
sociale. 

Grupul ţinta 
 persoanele vârstnice aflate în nevoie socială, cu probleme medico-sociale specifice supuse 

riscului marginalizarii şi excluderii sociale din comunele: Băceşti, Dumeşti, Todireşti, Rafaila, 
Oşeşti, Vultureşti, Rebricea, Ştefan cel Mare si orasul Negreşti din judetul Vaslui.  

Persoanele din grupul ţintă vor dispune la finalul proiectului de un furnizor de servicii sociale 
integrate care oferă asistenţă de calitate adaptată nevoilor lor specifice, furnizor localizat in mediul 
rural, aproape de mediul lor de rezidenţă. 
Valoarea totală a întregului proiect este de 3.498.423,66 lei. 
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 2.896.195, 
18 lei, diferenţa de  602.228,48  lei urmând a fi suportată de către Solicitant,  Centrul de Asistenţă 
Medico-Socială Băceşti. 
Contribuţia care trebuie asigurată de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti  este de  
602.228,48  lei, reprezentând: 
  

•  543.122,46 lei TVA ce va fi plătită de solicitant  ( suma  va fi rambursată de statul 
român, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2007, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.249/2007); 

• 59,106.02 lei cofinanţarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului. 
Ghidului Solicitantului  pentru Axa prioritară 3 a  Programul Operaţional Regional, 

„Îmbunătăţirea infrastructurii sociale” domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” din cadrul – Programului  
Operaţional Regional 2007-2013, lansat  oficial de Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi 
Locuintelor  în luna ianuarie 2008, prevede documentele obligatorii care trebuie să însoţească cererea 
de finanţare nerambursabilă.  



Unul dintre aceste documente este şi hotărârea consiliului judeţean de aprobare a proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiect.  

De asemenea, Ghidul Solicitantului prevede că beneficiarii proiectului trebuie să menţină 
proprietatea facilităţilor modernizate/reabilitate, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe 
o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare în exploatare, să asigure exploatarea şi intreţinerea în 
această perioadă şi să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii 
finanţării  prin Programul Operaţional Regional, pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficială a 
Programului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 

 
 

 
 


