
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.66/2009 

pentru modificarea articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind aprobarea proiectului 
„Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială Băceşti”  şi a 

cheltuielilor legate de proiect 
 

- având în vedere scrisoarea de notificare a Organismului Intermediar pentru Programul Operational 
Regional 2007-2013 nr.4527/OI/14.05.2009; 
- având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
- 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 Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
- având în vedere Regulamentul General nr. 1083/200682 stabilind prevederile generale privind 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de Coeziune; 
- având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor 
nr.1119/30.10.2007 şi al Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.2392/13.12.2007 privind aprobarea 
categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie „ Reabilitarea / modernizarea / 
dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale” în cadrul axei prioritare” Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale” din cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013; 
- având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 
- având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 al Ministerului Economiei si Finantelor pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului  nr.29/2007; 
- având în vedere dispoziţiile art. 14, art. 91 alin.(1) lit. d) şi lit.e), alin. 5, lit.a), pct.10, alin.6, lit. a) 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
- in 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 :  

 
Articol unic: - Articolul 2 din Hotărârea nr.65/2008 a Consiliului judeţean Vaslui privind aprobarea 

proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială 
Băceşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect, se modifică şi va avea următorul cuprins: 

 
         „Art.2 – (1) Se aprobă cu titlu de contribuţie, plata cotei de 2% din costurile eligibile aferente 

proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 58.906,03 lei. 
                      (2) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului prevăzut la art.1 în valoare de 

553.122,46 lei, din care 543.122,46 reprezintă TVA, inclusiv costurile conexe”.  
                 Vaslui, 20 mai  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 
asupra proiectului de hotărâre pentru modificarea  articolului 2 din Hotărârea Nr.65/2008 privind 

aprobarea proiectului „Extinderea, dezvoltarea şi echiparea Centrului de Asistenţă Medico –Socială 
Băceşti”  şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

În luna ianuarie 2008 a fost lansat oficial , domeniul major de intervenţie 3.2. „Reabilitarea / 
modernizarea/ dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale”, din cadrul  Axei 
prioritare 3 a  Programul Operaţional Regional, „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”.  

Prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 , se are în vedere cofinanţarea unor proiecte 
vizând investiţii în centrele rezidenţiale care asigură servicii de cazare de lungă durată, asigurându-se 
astfel un cadru adecvat de găzduire şi îngrijire a persoanelor aflate în dificultate. 

Obiectivul specific al acestui domeniu major de intervenţie îl constituie 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. 

Centrul de Asistenţă  Medico-Socială Băceşti, instituţie de asistenţă socială aflată în 
subordinea Consiliului judeţean Vaslui, a depus spre finanţare proiectul „Extinderea, dezvoltarea şi 
echiparea Centrului de Asistenta Medico-Sociala Băceşti” în vederea finanţării prin Programul 
Operational Regional, Axa 3, domeniul major de intervenţie 3.2. 

Valoarea totală a întregului proiect este de 3.498.423,66 lei. 
Prin Scrisoarea de notificare nr.4527/OI/14.05.2009, Organismul Intermediar pentru 

Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Centrul de asistenţă Medico-socială 
Băceşti, solicitant al finanţării, că proiectul s-a aprobat, cu specificarea faptului că a fost 
modificată o valoare din bugetul proiectului, capitolul surse de finanţare. 

Ca urmare, contribuţia proprie a solicitantului trebuie să acopere şi suma de 10.000 lei de la 
capitolul costuri neeligibile. 

În acest sens, trebuie modificate sumele, care reprezintă contribuţia proprie a  solicitantului,  
aprobate prin Hotărârea nr.65/2008. 

Contribuţia care trebuie asigurată de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Băceşti  va fi  de  
612.028,49  lei, reprezentând:  

•  543.122,46 lei TVA ce va fi plătită de solicitant  ( suma  va fi rambursată de statul 
român, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2007, aprobată cu modificări 
şi completări prin Legea nr.249/2007); 

• 58.906,03 lei cofinanţarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului. 
• 10.000 lei contribuţia solicitantului la cheltuielile neeligibile ale proiectului. 

Menţionăm că modificarea solicitată nu afectează valoarea globală a bugetului. 
În conformitate cu instrucţiunile din Ghidului Solicitantului  pentru Axa prioritară 3 a  

Programului 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, printre documentele obligatorii 
care trebuie să însoţească contractul de finanţare nerambursabilă este şi bugetul proiectului. 

Costurile legate de implementarea proiectului trebuie aprobate prin hotărâre de consiliu 
judeţean. 

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

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 
 

 
 


