
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.15/2009 
privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al Consiliului 

judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean, precum şi pentru instituţiile 
publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009 

 
 având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui CJV din care reiese necesitatea stabilirii 
unor normative de cheltuieli în vederea reducerii unor cheltuieli neeconomicoase; 
 în temeiul dispoziţiilor art. 91 alin. (1) litera „ f ” şi art. 97 alin. (1), din Legea nr. 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.1. – (1) Se aprobă normarea parcului auto şi a consumului lunar de carburanţi pentru fiecare 
autovehicul, pentru parcul propriu şi unităţile de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui, potrivit 
anexei nr.1. 
  (2) Consumul lunar de carburanţi poate fi depăşit, dar numai cu încadrarea în consumul anual 
pentru fiecare autovehicul. 
             (3) Consumul anual de carburanţi poate fi depăşit în situaţii excepţionale, cu aprobarea scrisă a 
ordonatorului principal de credite. 
 Art.2. – (1) Se aprobă plafonul valoric lunar la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi internet, 
potrivit anexei nr.2. 
  (2) Plafonul valoric lunar la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi internet poate fi depăşit, dar 
numai cu încadrarea în plafonul valoric anual. 
  (3) Plafonul valoric anual la cheltuielile cu poşta, telecomunicaţii şi internet poate fi depăşit în 
situaţii excepţionale cu aprobarea scrisă a ordonatorului principal de credite. 
 Art.3. – Întreţinerea de autovehicule pentru transport persoane sau marfă se efectuează numai cu 
aprobarea scrisă a ordonatorului principal de credite. 
 Art.4. – Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri atrage, după caz, răspunderea materială 
sau/şi disciplinară a celor vinovaţi, în condiţiile legii. 
 Art.5. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.6. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează compartimentele de 
specialitate ale Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean precum şi 
instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui. 
 Art.7. – Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 72/2004 privind stabilirea normelor la 
consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele din dotarea Consiliului judeţean Vaslui, se abrogă. 

                                                                                                          Vaslui, 27 februarie 2009 
 
 

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

                                                                                                                                                Contrasemnează: 
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                                Gheorghe Stoica 

         



ANEXA Nr. 1 
                                                                                                       la Hotărârea Nr.15/27.02.2009 

NORMATIVE DE CHELTUIELI 
privind dotarea cu autoturisme şi consumul lunar de carburanţi 

 
 I. Norme privind dotarea cu autoturisme 
 

Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE 

Limită 
maximă 
- buc.- 

A. Consiliul judeţean Vaslui 8 
 - transport persoane 6 
 - autolaborator 2 

B. Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui  
1. Teatrul V.I.Popa – transport persoane 2 
2. Muzeul V.Pârvan Bârlad  – transport persoane 1 
3. Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui -  transport persoane 1 
4. Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui – transport persoane 1 

5. Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Vaslui – transport persoane 1 

6. 
Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui – 
transport - persoane 
               - marfă 

1 
1 

7. 
Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi  
transport – persoane 

         - marfă 
1 
1 

8. Şcoala specială Negreşti – transport marfă 1 

9. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui – transport marfă + persoane 42 

10. 
Centrul de asistenţă medico-social Băceşti –  
  transport - persoane 
                 - marfă 

1 
1 

11. Centrul militar judeţean Vaslui – transport persoane 1 

12. Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui – 
transport persoane 1 

13. Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui – transport 
persoane 1 

 
II. Normativ privind consumul lunar de carburanţi pentru autoturismele care deservesc: 
 

Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE Limită maximă 

litri/lună/autovehicul 

A. Consiliul judeţean Vaslui  
1. preşedinte 350 
2. vicepreşedinte 250 
3. vicepreşedinte 250 
4. secretar judeţ 200 
5. direcţia economică +direcţia integrare 200 
6. direcţia tehnică 250 
7. serviciul administrativ 150 
8. autolaborator  VS-03-NSD în funcţie de necesităţi 
9. autolaborator  VS-03- VIY în funcţie de necesităţi 
B. Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui  
1. Teatrul V.I.Popa Bârlad – transport persoane 50 
2. Teatrul V.I.Popa Bârlad – autobuz transport persoane în funcţie de necesităţi 



3. Muzeul V.Pârvan Bârlad   50 
4. Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui  50 
5. Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui  50 

6. 
Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Vaslui  50 

7. 
Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui  
 transport - persoane 
                - marfă 

50 
70 

8. 
Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi  
 transport - persoane 
                - marfă 

50 
70 

9. Şcoala specială Negreşti  70 

10. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui 5.000/total parc 

11. Centrul de asistenţă medico-social Băceşti – transport persoane 50 
12. Centrul de asistenţă medico-social Băceşti – transport marfă 70 
13. Centrul militar judeţean Vaslui – transport persoane 50 
14. Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui  50 
15. Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui  50 

 
                                                                                                                          ANEXA Nr. 2 

                                                                                                       la Hotărârea Nr.15/27.02.2009 
NORMATIV 

privind cheltuielile lunare cu poşta, telecomunicaţii şi internet pe anul 2009 
 
                                                                                                                             UM= lei 

Nr. 
crt. INSTITUŢIA 

Limită 
maximă 
lei/lună 

A. Consiliul judeţean Vaslui 10.000 
B. Unităţi de sub autoritatea Consiliului judeţean Vaslui  
1. Teatrul V.I.Popa Bârlad 545 
2. Muzeul V.Pârvan Bârlad   745 
3. Muzeul Ştefan cel Mare Vaslui  545 
4. Biblioteca N.M.Spătaru Vaslui  1.000 

5. Centrul judeţean pentru conservarea şi promovarea culturii 
tradiţionale Vaslui  445 

6. Centrul şcolar de educaţie incluzivă Aurora Vaslui  635 
7. Centrul de educaţie incluzivă C-tin Pufan  400 
8. Şcoala de arte şi meserii Sf. Ecaterina Huşi  300 
9. Şcoala specială Negreşti  300 

10. Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului 
Vaslui 

17.000 

11. Centrul de asistenţă medico-social Băceşti  335 
12. Centrul de asistenţă medico-social Codăeşti 290 
13. Centrul de asistenţă medico-social Ghermăneşti 45 
14. Centrul militar judeţean Vaslui 1.000 
15. Serviciul public comunitar de evidenţa persoanei Vaslui  645 
16. Inspectoratul pentru situaţii de urgenţă Vaslui  1.900 
17. Centrul judeţean de resurse şi asistenţă educaţională 295 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru aparatul de specialitate al 

Consiliului judeţean Vaslui, instituţiile şi serviciile publice de interes judeţean precum şi pentru 
instituţiile publice finanţate de la bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2009 

 
 
      Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi, 
 După cum bine se cunoaşte, în acest an, economia mondială va traversa o importantă fază şi 
anume criza mondială. Efectele crizei s-au propagat şi la nivelul economiei româneşti, ceea ce face ca şi 
judeţul Vaslui să simtă, din plin, efectele acesteia. 
 În vederea diminuării efectelor negative ale crizei financiare, se impune, ca la nivelul fiecărei 
unităţi administrative să se ia o serie de măsuri care să vizeze reducerea substanţială a cheltuielilor, 
asigurând în acelaşi timp funcţionarea instituţiilor publice şi finanţarea unor acţiuni de interes judeţean.  
 În acest sens, în prezentul proiect de hotărâre, am în vedere limitarea mărimii parcului auto, la 
nivelul celui existent, la finele anului 2008 şi totodată propun stabilirea unor normative de cheltuieli 
privind consumul lunar de carburanţi pentru autovehicule de transport persoane şi marfă la aparatul de 
specialitate şi unităţile publice din subordinea Consiliului judeţean sau care se finanţează de la bugetul 
local al judeţului, precum şi reducerea cheltuielilor lunare ce privesc poşta, telecomunicaţiile şi internetul. 
 Cum exemplul personal constituie un model de bună practică, în proiectul de hotărâre am propus 
reducerea substanţială a normativului lunar de carburanţi la autovehiculele ce deservesc conducerea 
Consiliului judeţean Vaslui şi aparatul de specialitate.  
 În sprijinul acestei idei, voi prezenta în continuare situaţia existentă la această dată şi propunerea 
de norme, de consum, la carburanţi pentru anul 2009 şi anume: 
 

Limită maximă 
litri/lună/autovehicul 

Nr. 
crt. SPECIFICAŢIE 

Aprobat cu 
Hotărârea 
CJ Vaslui 
nr.72/2004 

Propunere pentru 
anul 2009 

1. preşedinte 500 350 
2. vicepreşedinte 400 250 
3. vicepreşedinte 400 250 
4. secretar 400 200 
5. direcţia economică +direcţia integrare 350 200 
6. direcţia tehnică 350 250 
7. serviciul administrativ 200 150 

 
 Pentru celelalte instituţii ce se finanţează de la bugetul local, am considerat că asigurarea a câte 50 
litri carburanţi pe lună pentru transport persoane şi a câte 70 litri pentru transport marfă, utilizaţi cu mult 
simţ de răspundere, vor asigura funcţionarea instituţiilor la parametri normali. 
 Deoarece pe parcursul execuţiei bugetare este posibil ca să apară diverse acţiuni pentru care 
necesarul de carburanţi trebuie să fie mai mare, în proiectul de hotărâre, am prevăzut ca ordonatorul 
principal de credite bugetare să poată aproba suplimentarea cotei lunare, astfel încât instituţiile ce se 
finanţează de la bugetul local al judeţului Vaslui să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii normale. 
 Referitor la stabilirea normativelor lunare de cheltuieli cu poşta, telecomunicaţiile şi internetul, 
menţionez că am analizat situaţia existentă la fiecare instituţie în parte precum şi la aparatul de 
specialitate. Aici am luat în calcul atât telefonia mobilă cât şi cea fixă precum şi cheltuielile cu trimiterile 
poştale şi internetul. 
 La telefonia mobilă am considerat că asigurarea unui necesar de 100 lei/lună (aproximativ 10 
Euro+TVA) la salariaţii din conducere şi 50 lei/lună la ceilalţi beneficiari, utilizaţi în mod judicios, 



asigură rezolvarea multiplelor probleme administrative pe care le are aparatul de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui, cât şi celelalte instituţii ce se finanţează din bugetul local al jud. Vaslui. 
 În vederea obţinerii unor rezultate pozitive, în sensul economisirii a importante fonduri, la bugetul 
local al judeţului Vaslui, în proiectul de hotărâre, am prevăzut ca depăşirea normelor de consum lunare la 
carburanţi cât şi limitele de cheltuieli la poştă, telecomunicaţii şi internet, să atragă răspunderea materială 
şi/sau disciplinară a celui care nu a lut măsuri de încadrare în nivelele aprobate. 
 Având în vedere cele prezentate mai sus, vă adresez rugămintea de a aproba proiectul de hotărâre 
în forma în care este prezentat. 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 


