
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.25/2009 

privind modificarea Hotărârii nr. 181/23.12.2008 privind stabilirea costului mediu lunar de 
întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă 

medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009 
 
 având în vedere Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui; 
 având în vedere prevederile art.5, alin. (3), lit. „b” din Ordonanţa nr. 70/2002 privind 
administrarea unităţilor sanitare de interes judeţean şi local, aprobată cu modificări şi completări prin 
Legea nr. 99/2004 cu modificările şi completările ulterioare; 
 având în vedere prevederile art.8, lit. „b” din Hotărârea Guvernului nr. 412/2 aprilie 2003 pentru 
aprobarea Normelor privind organiz., funcţ. şi finanţarea unităţilor de asistenţă medico-socială; 
 în temeiul prevederilor art. 91, alin. (3), lit. „c” 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 : 
 

 Articol unic: Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 181/2008 privind stabilirea costului mediu 
lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă 
medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi/sau susţinătorii legali ai acestora, pe anul 2009, se modifică 
după cum urmează: 
 „Art.2. – (1) Contribuţia lunară de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de centrele de 
asistenţă medico-socială care au venituri proprii, este de 20% din valoarea veniturilor personale lunare, 
fără a se depăşi costul mediu lunar de întreţinere prevăzut la art.1.” 

                                                                                                          Vaslui, 27 februarie 2009 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                             Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr. 181/23.12.2008 privind stabilirea costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuţiei persoanelor beneficiare de servicii prestate de Centrele de asistenţă 
medico-socială Băceşti şi Codăeşti precum şi /sau susţinătorii legali ai acestora pe anul 2009 

 
        Doamnelor, domnilor consilieri şi invitaţi, 
 În urma înaintării memoriului Primarului comunei Codăeşti înregistrat în evidenţele noastre la nr. 
687/06.02.2009 şi a adresei Centrului de asistenţă medico-socială Băceşti nr. 410/23.02.2009 am 
reanalizat cuantumul contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de centrele 
de asistenţă medico-sociale din Băceşti şi Codăeşti. 
 După cum bine se cunoaşte, beneficiarii acestor servicii, fac parte din categoria populaţiei 
defavorizate social, mai ales din punct de vedere financiar.  
 Din memoriile înaintate de peste 280 de cetăţeni, rezultă că contribuţia lunară de întreţinere de 
maxim 60% din valoarea veniturilor personale lunare, stabilite de Consiliul judeţean Vaslui, cu Hotărârea 
nr. 181/2008, este prea mare. 
 În vederea luării unei decizii favorabile acestor beneficiari ai serviciilor prestate de Centrele 
medico-sociale Băceşti şi Codăeşti, am analizat şi încasările ce s-au realizat în anul 2008, rezultând 
următoarea situaţie: 
                - Băceşti                                                          26,3 mii lei 
                - Codăeşti                                                        50,8 mii lei 
 Diminuarea contribuţiei de la 60% la 20%, ar determina înregistrarea unor încasări finale în anul 
2009, astfel: 
                - Băceşti                                                          8,8 mii lei 
                - Codăeşti                                                      16,9 mii lei 
 Comparând cifrele, rezultă o diminuare a veniturilor proprii la cele două instituţii de asistenţă 
medico-socială, de aproximativ 51,4 mii lei, sumă ce ar urma să fie acoperită din subvenţii de la bugetul 
local al judeţului Vaslui. 
 Având în vedere că suma de 51,4 mii lei ce o estimăm a nu se încasa în anul 2009, nu are o 
influenţă semnificativă asupra bugetului local al judeţului Vaslui pe anul 2009, în proiectul de hotărâre, 
am propus diminuarea contribuţiei lunare de întreţinere pentru beneficiarii serviciilor acordate de centrele 
de asistenţă medico-socială Băceşti şi Codăeşti, de la 60% la 20%. 
     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 


