
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.16/2009 

privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie din cadrul proiectului 
„Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”  

 
având în vedere raportul de necesitate al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului nr.7935 din 25.02.2009, privind aprobarea studiului de fezabilitate al obiectivului de investiţie 
din cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui”; 

având în vedere Legea nr.388/2006 pentru ratificarea  Acordul-cadru de împrumut dintre România 
şi Banca de Dezv. a Cons. Europei, destinat finanţării proiectului „Iniţiativa Copiii Străzii; 

având în vedere prevederile Manualului de implementare pentru finanţarea de subproiecte prin 
Proiectul “Iniţiativa copiii străzii” ; 

având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean Vaslui nr. 04  
din  25.02.2009; 

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 investiţie din cadrul proiectului 
„Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” , 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 : împrumut de la Banca 
de Dezvoltare a Consiliului Europei derulat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor 
Copilului, bugetul de stat şi bugetul local al judeţului Vaslui. 

Art. 3 –  Cheltuielile diverse şi neprevăzute, precum şi alte cheltuieli suplimentare, apărute pe 
parcursul realizării obiectivului de investiţii mai sus menţionat, va fi suportat din surse proprii, din 
bugetul  local al judeţului Vaslui. 
 Art. 4 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia 
Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Vaslui, 27 februarie 2009 
 
 

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

                               Contrasemnează:                  
                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 

                                        Gheorghe Stoica  
 
         



Anexă 
la Hotărârea nr.16/2009 

 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI PRIVIND PROIECTUL 

 „ ADĂPOST DE ZI ŞI NOAPTE PENTRU COPIII STRĂZII VASLUI” 
1. Valoarea totală a investiţiei (cu TVA)  : 982.618 lei , 

                                din care C+M (cu TVA)   : 624.707 lei ;  
2. Durata de realizare a investiţiei : 10 luni ; 
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice):  
Capacitatea fizică : 3 dormitoare, 1 cameră de zi, un cabinet medical+izolator, 2 birouri consiliere, 2 

birouri personal, una bucătărie+loc servit masa, una spălătorie/călcătorie+spaţiu depozitare rufărie;  
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul 

proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” 
  
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 

Proiectul de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiţii din 
cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii Vaslui” , 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 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 copii străzii, în cadrul Proiectului 
“Iniţiativa Copiii Străzii", finanţat conform prev. Acordului de Împrumut  între România şi Banca de 
Dezvoltare a Cons. Europei F/P 1480 Add1(2005), ratificat prin Legea nr.388/2006. 

Suprafaţa construită a adapostului va fi compartimentată astfel: 
� Spaţii de locuit : 3 dormitoare –72,60 mp  
� Spaţiu pentru activităţi zilnice- cameră zi - 22,58 mp; 
� Grupuri sanitare – 27,75 mp 
� Spaţiu pentru prim ajutor (medical/ triaj) – cabinet medical + izolator – 15,9 mp; 
� Birouri  - 31,40 mp 
� Spaţii depozitare, spaţii de pregătire şi servire hrană;  
� Spaţii pentru spălătorie/ călcătorie– 17,30 mp; 
� Spaţii pentru depozitare – 17,30 mp; 
� Spaţii tehnice  şi auxiliare (holuri etc.) – 69,43 mp; 
Total suprafaţa utilă : 292,87 mp 
Total suprafaţă construită : 352,80 mp 
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 982.618 lei cu TVA, 

din care, finanţarea nerambursabilă este de 770.436 lei cu TVA. 
Prin Avizul nr. 04 din data de 25.02.2009, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean 

Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul „Adăpost de zi şi 
noapte pentru copiii străzii Vaslui”, care sunt prevăzuţi în anexă la proiectul de hotărâre propus. 

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 prin care se aprobă studiului de 
fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului „Adăpost de zi şi noapte pentru copiii străzii 
Vaslui” . 

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

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


