
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.36/2009 

privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru  executarea proiectului „Restructurarea 
Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi” 

 
având în vedere Hotărârea nr.45/2008 a Consiliului Judeţean Vaslui  privind aprobarea 

proiectului „Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi” 
precum şi  cofinanţarea acestuia; 

având în vedere prevederile art.51, alin.(3), lit.b) şi g), din Legea nr.448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

având în vedere rezultatele  studiului de fezabilitate din care a rezultat o valoarea a 
obiectivului de investiţie în sumă de 1.493.870 EURO, faţă de cea iniţială de 1.154.762 EURO; 

 în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit.b) precum şi ale art.97 alin.(1), din 
Legeanr.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. - Se aprobă susţinerea diferenţei necesare pentru executarea proiectului „Restructurarea 

Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”, în suma de 339.108 EURO. 
Art.2. - Cheltuielile reprezentând susţinerea diferenţei proiectului prevăzut la art.1 vor fi 

suportate din bugetul local al judeţului Vaslui pentru anul  2009. 
Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Economică şi 

Biroul Contabilitate ale Consiliului judeţean şi Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia  
Copilului Vaslui. 

                                                                                                  Vaslui, 27 martie 2009  
 

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

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui,                   
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului 
„Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi” 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Proiectul de hotărâre privind aprobarea susţinerii diferenţei pentru executarea proiectului „ 

Restructurarea Centrului de recuperare şi reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi , 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 Legii nr.40/2007 pentru ratificarea acordului de împrumut dintre România şi 
B.I.R.D., destinat finanţării proiectului privind incluziunea socială . 

Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr.45 din 31 martie 2008 a fost aprobat proiectul 
„Restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru persoana cu handicap Huşi”, precum şi 
cofinanţarea contribuţiei proprii la proiectul menţionat.  

Ulterior, D.G.A.S.P.C. Vaslui a încheiat cu Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse 
prin Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială Vaslui contractul nr.12628 din 09.09.2008, având ca 
obiect finanţarea nerambursabilă pentru proiectul mai sus menţionat, cu următoarele coordonate :  

 Finanţare nerambursabilă – 970.000 euro 
 Contribuţia contractorului  - 184.762 euro. 

Proiectul are drept finalitate restructurarea Centrului de recuperare si reabilitare pentru pesoana 
cu handicap Huşi, prin înfiinţarea următoarelor servicii: 

 Centrul de recuperare şi reabilitare neuropsihiatrică în comuna Vutcani (50 
beneficiari),  

 2 Locuinţe protejate în comuna Muntenii de Sus (12 beneficiari), 
 2 Locuinţe protejate în comuna Dumeşti (12 beneficiari).  

 Înfiinţarea noilor servicii va determina creşterea calităţii vieţii prin dezinstituţionalizarea unui 
număr de 74 persoane adulte cu handicap , transferul către noile servicii şi, totodată, dezvoltarea unui 
climat de securitate şi accesibilitate în care persoanele beneficiază de asistenţă şi sprijin din partea 
personalului de specialitate în vederea integrării sociale, a creşterii calităţii vieţii şi a gradului de 
reprezentare. 
 Fondurile alocate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale pentru proiect 
provin din împrumutul BIRD, cât şi din contribuţia Guvernului României la finanţarea programului 
destinată acoperirii taxelor şi impozitelor aferente execuţiei proiectului. Costul total al proiectului va fi 
de 1.154.762 euro, iar Consiliul Judeţean Vaslui va pune la dispoziţia proiectului o contribuţie de 
184.762 euro.  
 În urma realizării studiilor de fezabilitate, pentru proiectul mai sus menţionat de către SC 
TECHNO-ART DESIGN SRL Bucureşti, nr.22,23,24 din 2008 a rezultat o diferenţă dintre valoarea 
totală a proiectului rezultată din devizul general cumulat conform studiului de fezabilitate şi valoarea 
totală a proiectului aprobată de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale de 339.108 euro, 
respectiv 1.493.870 euro, conform studiului de fezabilitate şi 1.154.762 euro aprobată de Minister. 

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

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi                        

 


