
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 HOTĂRÂREA nr. 189/2021      

privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere a beneficiarilor de servicii prestate de 
Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, pe anul 2022 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16962/18.11.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești nr. 6.041/09.11.2021; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 826/12.11.2021;   
- raportul de specialitate al Direcției Economice din aparatul Consiliului Județean 

Vaslui  nr. 16963/18.11.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană; Comisia pentru protecția socială, protecție copii, învăţământ, sănătate și familie, 
cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 7 alin. (2) și ale art. 8 lit. b) din Normele privind organizarea, funcționarea și 

finanțarea unităților de asistență medico-sociale aprobate prin Hotărârea Guvernului                                                  
nr. 412/2003; 

- art. 4 lit. a) și art. 5 alin. (3) lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind 
administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local, cu modificările și 
completările ulterioare;  

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

                                                   HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă costul mediu lunar de întreținere, pe anul 2022, a beneficiarilor 
de servicii acordate în Centrele de Asistență Medico-Sociale Băcești și Codăești, după cum 
urmează: 

a)  4.425 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Băcești; 
b)  4.200 lei pentru o persoană - Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești. 
Art.2. - Contribuțiile personale ale beneficiarilor se vor calcula pe baza costului 

mediu lunar prevăzut la art. 1 și în funcție de numărul de zile în care s-au acordat servicii. 
Art.3. – Aducerea la îndeplinirea a prezentului act administrativ revine Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Băcești și Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești. 

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Județul Vaslui,  
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
Centrului de Asistență Medico-Socială Băcești, Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești și 
se publică pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
        Vaslui, 26 noiembrie 2021 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu                                                

                                                                             Contrasemnează, 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 

 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 


