
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.66/2008 
privind aprobarea studiului de fezabilitate  a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 
„Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti”   

 
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 Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui 
nr.9  din 15. 05.2008; 

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

având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b), 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 studiul de fezabilitate al obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 
„Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti” , cu 
indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art.2 – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1  se face din : Fondul European de 
Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional, bugetul de stat şi bugetul  local al 
judeţului Vaslui. 

                                                                                                                  Vaslui, 20 mai 2008 
 
 

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

                      Contrasemnează:                  
                                Secretarul judeţului Vaslui, 

                                      Gheorghe Stoica 
 



Anexă la Hotărârea nr.66/2008 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI  
PRIVIND PROIECTUL 

„EXTINDEREA, DEZVOLTAREA ŞI ECHIPAREA CENTRULUI DE ASISTENŢĂ MEDICO –
SOCIALĂ BĂCEŞTI” 

 
 
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI                              3.449.630 lei lei ,  
Din care                C+M                                                             3.046.670 lei 
 
Capacităţi fizice:                                    
 -suprafaţa construită                                                        1.960,00 mp 
 
Surse de finanţare:      

 2.896.195, 18  lei - fonduri nerambursabile alocate prin programul Operaţional Regional 
 602.228,48   lei -  surse proprii (din care  543.122,46 lei TVA recuperabil, in baza OG 

29/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 249/2007) 
 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate  a obiectivului de investiţii 

din cadrul proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială 
Băceşti”   

 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

Analiza economico-socială din Planul de Dezvoltare Regională Nord Est 2007-2013 
subliniaza cererea foarte mare de servicii sociale la nivelul Regiunii Nord Est, regiune caracterizată 
pe de o parte prin cel mai mare număr de locuitori (3.734.546 locuitori la 01.07.2005) iar pe de altă 
parte prin cea mai mare rată a sărăciei (peste 40%, tendinţa fiind in creştere). Nivelul general de 
sărăciei al populaţiei afectează cu prioritate categoriile sociale defavorizate cum ar fi: bătrânii, 
persoane cu afecţiuni cronice sau cu diverse tipuri de handicap. 

La nivelul Regiunii de Nord Est, aşa cum subliniază Programul Operaţional Regional 2007-
2013, infrastructura serviciilor sociale integrate pentru diferite grupuri sociale defavorizate, cu 
precădere componenta rezidenţială, are o situatie precară, deoarece echipamentele si dotările sunt 
depaşite fizic şi moral iar clădirile necesită lucrări de reabilitare şi modernizare în sensul respectării 
standardelor de funcţionare în vigoare.  

Axa prioritară 3, domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / modernizarea/ dezvoltarea 
şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” a  Programul Operaţional Regional, „Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” are ca obiectiv specific 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. 

În vederea asigurării unor servicii sociale de calitate care să răspundă nevoilor reale şi foarte 
dramatice ale populaţiei vârstnice din judeţul Vaslui, Centrul de Asistenţă  Medico-Socială Băceşti, 
instituţie de asistenţă socială aflată în subordinea Consiliului judeţean Vaslui, a identificat şi elaborat 
proiectul „Extinderea, dezvoltarea si echiparea Centrului de Asistenţă Medico-Socială Băceşti” în 
vederea finanţării prin Programul Operaţional Regional, Axa 3, domeniul major de intervenţie 3.2. 

Proiectul îşi propune dezvoltarea capacităţii de furnizare a serviciilor sociale de către CAMS prin 
extinderea pavilionului central (pavilion în care se deruleaza actualemente activitatea medico-
sociala specifică). Suprafaţa construită va fi de 1960.00 mp. Funcţiunile instituite în corpul nou de 
clădire corespund necesităţilor de dezvoltare a CAMS Băceşti în acord cu cererea de servicii 
sociale la nivelul populaţiei deservite: 

 spaţiu multifuncţional (sală mese, bibliotecă, zona de zi, primire vizitatori, oficiu, 
grupuri sanitare)  130,00 mp, 

 zonă tratament (gimnastică recuperatorie, kinetoterapie, fizioterapie, hidroterapie) 
80,00 mp  

 cabinete personal specializat (cabinet psiholog, cabinete medicale, camera asistente, 
camera infirmieri, camera asistent social)  50,00 mp,  

 capelă şi morgă  50,60 mp,  
 cazare beneficiari 780,00 mp (capacitate: 25 de camere, suprafata utila a unei camere 

fiind de 19,60 mp),  
 spaţii de socializare 150,00 mp  
 anexe spaţii cazare (spaţii intreţinere  - 54,60 mp, depozit rufe murdare - 1,80 mp).  

Investiţia propusă în proiect conduce la creşterea numărului de beneficiari asistaţi de CAMS 
Băceşti ca urmare a suplimentării numărului de locuri de cazare. Prin extinderea propusă, CAMS va 
dispune de un număr de 75 de locuri: 25 locuri existente la care se adauga 50 locuri de cazare in 
spaţiul construit prin proiect (25 camere - 1 cameră/2 locuri).  

Funcţiunile nou instituite în cadrul proiectului la nivelul infrastructurii vor fi dotate si echipate 
corespunzator în vederea asigurării condiţiilor optime pentru furnizarea de servicii sociale de 
calitate şi in acord cu necesitătile specifice ale beneficiarilor.  



 
Bunurile şi echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului - mobilier pentru spaţiile de cazare şi 

spaţiile multifuncţionale/de socializare, echipamente IT şi echipamente specifice pentru tratament 
recuperatoriu (aparatură specifică pentru kinetoterapie, hidroterapie, fizioterapie, cultură fizică 
medicală) softuri specializate in domeniul asistenţei vârstnicilor – toate acestea contribuie la:  

 creşterea calităţii serviciilor sociale furnizate de CAMS Băceşti,  
 respectării şi depăşirii standardelor minime de calitate în domeniul asistenţei vârstnicilor  
 asigurarea unui nivel înalt de confort, securitate şi creşterii calitătii vieţii beneficiarilor.  

Construcţia propusă respectă cele mai noi standarde tehnice în domeniul eficienţei energetice, 
izolare acustică, măsuri de îmbunătăţire a calităţii mediului înconjurator şi de dezvoltare durabilă, 
egalităţii de şanse si nondiscriminării. Sub aspectul standardelor specifice de funcţionare a 
infrastructurii serviciilor sociale, construcţia realizată respectă, îndeplineşte şi depăşeşte standardele 
minime de calitate pentru centrele rezidenţiale pentru bătrâni, aşa cum sunt acestea definite in 
Ordinul Ministerului Muncii, Solidarităţii Socială şi Familiei nr.246/2006.  

Investiţia propusă în cadrul proiectului contribuie la dezvoltarea infrastructurii serviciilor 
sociale din Regiunea de Nord Est în acord cu standardele europene răspunzând astfel obiectivului 
specific 3 al POR 2007-2013 -Creşterea infrastructurii serviciilor sociale a regiunilor. 

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de  3.498.423,66 lei, 
din care, finanţarea nerambursabilă este de  2.896.195, 18 lei. 

Prin Avizul nr.9 din data de 15.05.2008, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean 
Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul „Extinderea, 
dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti, care sunt prevăzuţi în 
anexă la proiectul de hotărâre propus. 

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, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor  în luna ianuarie 2008, prevede documentele obligatorii care trebuie să însoţească cererea 
de finanţare nerambursabilă.  
Ghidul prevede că “Studiul de fezabilitate (anexă a cererii de finantare) trebuie însoţit de avizul 
Consiliului tehnico-economic şi Hotărârea autorităţii administraţiei publice locale de aprobare”.  

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

 
Preşedinte, 

Corneliu Bichineţ 
 


