
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.3774 din 07.03.2023  

                  
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.70 
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate 

din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.3774/07.03.2023 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
  - nota de fundamentare a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui nr. 8805/21.02.2023;   

- avizul favorabil nr. 2541/10.02.2023 al Instituției Prefectului - Județul Vaslui cu 
privire la Planul de acțiune al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui pentru anul 2023; 

           - rapoartele de specialitate nr.3786/07.03.2023 și nr.3982/13.03.2023 ale Direcției 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și 
sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. d), alin. (5) lit. b) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 3 alin. (3) lit. b).din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru 

aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Muncii și Justiției Sociale nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al 
Municipiului București; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 41/2014 privind aprobarea Strategiei 
Județene de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui pentru perioada 2014-2023; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

                                    H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - Se aprobă Planul de acțiune privind serviciile sociale administrate și 
finanțate din bugetul Județului Vaslui pentru anul 2023, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 



Art.3. - Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
Direcției Economice, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 
Vaslui  și se va publica pe pagina de internet www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

                                                                                                                                                                     
    Vaslui,__________ 2023 

  
 
 
                     PREŞEDINTE, 
                   Dumitru Buzatu 
 
 

                                                           Avizat pentru legalitate: 
 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
           Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
                                                                            Direcția  Administrație Publică, 

Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și 
îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 

                                                                                      Director executiv, 
                                                                                      Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
 este necesar votul majorității simple. 
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                                                                                             ANEXĂ  

                                                                                                  la Hotărârea nr. ___/2023                                                                                                                                          
 
 

PLANUL ANUAL DE ACȚIUNE  
privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului Județean Vaslui - 

anul 2023 
 

                                                                                                                                                                                                                                             
Având în vedere:  

1. Actele normative: 
- Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de 

organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul nr.1086/2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune 
privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului 
judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti. 
 

2. Strategiile județene: 
Strategia de dezvoltare economico-sociala a judetului Vaslui în perioada 2021-2027, 

aprobată prin Hotarârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2020, cu următoarele obiective 
și direcții principale de acțiune:  

Ø Direcții de acțiune:  
- Continuarea tranziției copilului de la protecția de tip rezidențial la protecția de tip 

familial;  
- Dezvoltarea serviciilor de abilitare și reabilitare şi a celor de viaţă independentă a 

persoanelor cu dizabilități; 
- Menținerea și/sau creșterea calității serviciilor sociale.  
Ø Obiectivul general strategic: Consolidarea unui cadru coordonat al înfiinţării şi 

organizării serviciilor sociale de calitate, sustenabile, în concordanţă cu nevoile şi 
situaţiile de dificultate identificate, pentru a se realiza o acoperire echilibrată a 
dezvoltării acestora pe întreg teritoriul judeţului. 

Ø Obiective operaţionale: 
- Îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei furnizării serviciilor sociale la nivel judeţean; 
- Dezvoltarea şi diversificarea unei reţele de servicii sociale complementare, orientate 

spre promovarea autonomiei persoanei vulnerabile şi favorabile incluziunii sociale;  
- Finalizarea reformei instituţionale pentru diverse categorii de beneficiari prin crearea 

de alternative bazate pe conceptul familial sau sprijin comunitar (locuinţe sociale sau 
servicii rezidenţiale de talie mică, incluse în comunitate);  

- Creşterea gradului de responsabilizare a comunităţilor locale pentru 
crearea/menţinerea serviciilor sociale de prevenire a situaţiilor de risc şi 
vulnerabilitate;  

- Dezvoltarea parteneriatelor şi încurajarea iniţiativelor partenerilor sociali şi societăţii 
civile pentru furnizarea serviciilor sociale.  
 

3. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui 2014-2023, aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.41/2014, cu următoarele obiective: 
Ø Obiectivul general a strategiei: Crearea unui sistem de asistență socială inteligent, 

eficient și favorabil incluziunii sociale. 
Ø Obiective în domeniul promovării și protecției drepturilor copilului:   

- Promovarea şi respectarea drepturilor fundamentale ale copiilor prin creşterea gradului 
de informare a populației cu privire la drepturile copilului; 
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- Prevenirea separării copiilor de părinți prin dezvoltarea serviciilor de prevenire la 
nivelul comunităților locale; 

- Diminuarea riscurilor la care sunt supuşi copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate; 
- Creşterea responsabilității comunității locale în prevenirea separării copilului de 

familie; 
- Restructurarea sistemului de protecție a copilului și diminuarea numărului de copii 

beneficiari ai unei măsuri de protecție prin diversificarea serviciilor destinate copilului 
separat temporar sau definitiv de părinții săi; 

- Lărgirea parteneriatului public‐privat în vederea descentralizării serviciilor; 
- Dezvoltarea    serviciilor de asistență și suport pentru familiile copiilor beneficiari ai 

unei măsuri de protecție  specială; 
- Dezvoltarea/Creşterea/Menținerea calității serviciilor destinate copiilor; 
- Promovarea adopției; 
- Dezvoltarea rețelei de servicii implicate în lucrul cu copiii aflați în conflict cu legea; 
- Optimizarea pregătirii specialiştilor care lucrează în domeniul promovării şi protecției 

copilului prin creşterea numărului de specialişti în domeniul protecției copilului; 
- Profesionalizarea resurselor umane din domeniul protecției copilului. 
Ø Obiective în domeniul promovării și protecției drepturilor persoanelor adulte cu 

dizabilități: 
- Evaluarea/reevaluarea persoanelor cu handicap în vederea elaborǎrii unui plan de 

servicii complet capabil sǎ rǎspundǎ nevoilor acestora; 
- Restructurarea centrelor rezidențiale cu o capacitate mai mare de 50 de locuri; 
- Prevenirea instituționalizǎrii şi promovarea îngrijirii persoanelor cu handicap în propria 

familie; 
- Înființarea unei rețele de asistenți personali profesionişti care sǎ asigure îngrijirea şi 

integrarea persoanelor cu handicap; 
- Promovarea integrǎrii socio-profesionale a beneficiarilor ca pecific active în mǎsurǎ de 

a‐şi controla viața; 
- Continuarea procesului de accesibilizare a mediului fizic, informational al transportului 

şi clǎdirilor; 
- Sensibilizarea opiniei publice cu privire la problematica persoanelor cu dizabilitǎti în 

vederea combaterii marginalizǎrii şi prejudecǎților existente; 
- Promovarea şi dezvoltarea parteneriatelor cu instituții publice şi organizații private; 
- Perfecționarea profesionalǎ a personalului care desfǎsoarǎ activitǎți în domeniul 
protecției persoanei cu handicap. 
- Dezvoltarea economiei sociale. 

Ø Obiective generale privind victimele violenței în familie: 
- Prevenirea violenței în familie în vederea diminuării fenomenului; 
- Protecția victimelor violenței în familie și responsabilizarea agresorilor prin constituirea 

unui cadru institutional integrat și adoptarea unor măsuri  specifice. 
Ø Obiective generale privind asistența persoanelor vârstnice: 

- Sprijinirea dezvoltării capacitații autorităților locale de a accesa fonduri în vederea 
prevenirii instituționalizării vârstnicilor prin crearea de servicii comunitare; 

- Dezvoltarea sistemului rezidențial care acordă  asistență  persoanelor vârstnice cu grad 
ridicat de dependență; 

- Dezinstituționalizarea persoanelor vârstnice pentru care există posibilități de îngrijire 
la domiciliu şi de reintegrare socio‐familială; 

- Combaterea marginalizării şi excluziunii sociale a persoanelor vârstnice; 
- Extinderea parteneriatelor publice şi private în vederea divesificării serviciilor sociale 

oferite vârstnicilor; 
- Formarea/perfecționarea personalului care lucrează în sistemul de protecție a 

persoanelor vârstnice, dezvoltarea şi profesionalizarea rețelelor de îngrijitori. 
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4. Strategiile naționale: 
 

· Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități „O 
Românie echitabilă”, 2022-2027, aprobată prin Hotarârea Guvernului nr. 
490 din 6 aprilie 2022, cu următoarele obiective și domeniii prioritare: 

 
Ø Obiectiv general: 

Asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe 
libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient. 
Ø Domenii prioritare: 

1. Accesibilitate și mobilitate; 
2. Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități; 
3. Ocupare; 
4. Protecție socială, inclusiv abilitare/reabilitare; 
5. Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice; 
6. Educație; 
7. Sănătate; 
8. Participare politică și publică. 
 

· Planul Național de Redresare și Reziliență al României aprobat de Consiliul 
UE (28  Octombrie 2021)- Pilonul V. Sănătate, precum și reziliență 
economică, socială și instituțională Componenta C13. Reforme sociale 

Ø Obiectiv general: 
Componenta are ca obiectiv general creșterea gradului de integrare și de acces la 

serviciile sociale și de inserție socio-profesională a unor categorii defavorizate, dezvoltarea 
unorr politice active de stimulare a formalizarii muncii și de creștere a impactului și calității 
serviciilor de asistență socială și de ocupare coroborat cu stimularea accesului pe piața forței 
de muncă prin dezvoltarea unor formule flexibile de lucru și a unor măsuri de activare în zona 
economiei sociale. 

Ø Obiective specifice: 
- Asigurarea cadrului legal necesar desfășurării activității de prevenire a separării 

copilului de familie și sprijinirea familiei în ceea ce privește creșterea și îngrijirea 
copilului expus riscului de separare. 

- Asigurarea “drepturilor egale tuturor persoanelor vulnerabile, cu precădere cu 
dizabilităţi și a altor lucrători vulnerabili de a trăi în comunitate, cu şanse egale cu ale 
celorlalţi” prin oferirea de servicii sociale și de inserție specifice și integrate care 
răspund nevoilor lor și care să le crească gradul de independență. 

- Creșterea gradului de acoperire și de adecvare a prestațiilor sociale și coroborarea 
acestora cu măsuri de activare pe piața muncii. 

- Asigurarea cadrului strategic necesar pentru creșterea accesului persoanelor vârstnice 
la servicii de îngrijire de lungă durată de calitate și promovarea îmbătrânirii active. 

- O acțiune integrată pentru reducerea sărăciei, includerea pe piața forței de muncă a 
grupurilor vulnerabile, inclusiv cele aflate în risc de excluziune din cauza sărăciei, 
reducerea fenomenului muncii nedeclarate pentru categorii vulnerabile, precum și 
creșterea rolului economiei sociale în reducerea gradului de sărăcie și creșterea 
nivelului de incluziune socială a grupurilor vulnerabile. 
 

· Strategia națională pentru prevenirea și combaterea violenței sexuale 
“SINERGIE” 2021-2030 și a Planului de acțiuni pentru implementarea 
Strategiei – aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 592 din 27 mai 2021, cu 
următoarele obiective specifice: 

- OS I. Prevenire primară – acțiunile și mijloacele care vizează împiedicarea apariției 
manifestărilor de violență sexuală (în general prin intermediul acțiunilor educative și de 
informare a copiilor, fetelor/femeilor, băieților/bărbaților). 
- OS II. Prevenire secundară – măsuri menite să diminueze evoluția negativă/creșterea 
a cazurilor de violență sexuală și să prevină recidiva. 
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- OS III. Prevenire terțiară – măsurile ce au drept scop combaterea violenței sexuale și 
limitarea fenomenului. 
-OS IV. Capacitate instituțională și infrastructură socială. 

 
5. Programele de finanțare: 

o Programul Operational Capital Uman 2014-2020; 
o Programul de Interes Național „Înfiinţarea de servicii sociale de tip centre de zi, 

centre respiro/centre de criză şi locuinţe protejate în vederea dezinstituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi aflate în instituţii de tip vechi şi pentru prevenirea instituţionalizării 
persoanelor cu dizabilităţi din comunitate; 

o Programul de Interes Naţional „Înfiinţarea de servicii sociale în vederea asigurării 
tranziției tinerilor cu dizabilități de la sistemul de protecție specială a copilului către sistemul 
de protecție a persoanelor adulte cu dizabilități” POCU/462/4/15 Reducerea numărului 
persoanelor varstnice si a celor cu dizabilitati plasate in institutii rezidentiale,pron furnizarea 
de servicii sociale si medicale la nivelul comunitatii, inclusiv servicii pe termen lung. 

o Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Investiția I.2- Reabilitare, 
renovarea și dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități, ținta 395- 
Servicii comunitare modernizate pentru persoane cu dizabilități -”Reabilitarea/renovarea și 
dezvoltarea infrastructurii sociale pentru persoanele cu dizabilități” din cadrul Componentei 
13- Reforme sociale. 

o Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a 
energiei în clădiri publice / Administraţia Fondului pentru Mediu. 
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CAPITOLUL I 
Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale 

 
A. Serviciile sociale existente la nivel local/județean 
 
A.1. Serviciile sociale pentru copii existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui 
 
SERVICII DE ÎNGRIJIRE DE ZI AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu social, 
cf nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 8899CZ-F-I 
Complexul de Servicii Comunitare nr.1 
Vaslui - Centru de zi  pentru consiliere 
și sprijin pentru părinți/copii 

30 

0%         
(serviciu cu 
activitatea 
suspendată 

din luna 
mai 2022) 

 9.950 89.552   

2 8899CZ-F-I 
 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad -
Centru de zi pentru consiliere și sprijin 
pentru părinți/copii 

30 116%      
(35 benef)  25.258 227.324   

3 8891-CZ-C-III 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Dizabilități Vaslui - Centrul 
de zi recuperare pentru copilul cu 
dizabilități 

60 200% 
(120 benef)  447.394 4.026.548   
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu social, 
cf nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

4 8891-CZ-C-III 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
persoana cu Dizabilități Bârlad - 
Centrul de abilitare/reabilitare de zi 
pentru copilul cu dizabilități 

156 131% 
(205 benef)  633.105 5.697.945   

5 
 
 

8891-CZ-C-III 
Complex de Servicii Comunitare Huși  - 
Centru de zi de recuperare a copilului 
cu dizabilități 

40 163% 
(65 benef)  205.407 1.848.667   

6 8899CZ-F-I 
Complex de Servicii Comunitare nr.2  
Bârlad -Centru de zi pentru consiliere 
și sprijin pentru părinți/copii 

30 123% 
(37 benef)  38.270 344.430   

7 8891-CZ-C-III 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad -
Centru de zi pentru copii cu 
dizabilități” 

20 95% 
(19 benef)  25.258 633.105   

8 8899CZ-F-II 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad - 
Cabinet de consiliere a mamelor 
predispuse să își abandoneze copiii 

20 0% 
(0 benef)  0 0   

9 8899CZ-VD-I 

Complex de Servicii Comunitare 
Negrești- Cabinet de consiliere pentru 
prevenirea și combaterea violenței în 
familie 

12 0%  0 0   
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu social, 
cf nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

10 

8891-CZ-C-III 
 
 
 

Complex de Servicii Comunitare 
Negrești- Centrul de zi de recuperare  
pentru copii cu dizabilități 

30 66% 
(20 benef)  70.345 633.105   

11 8891-CZ-C-III 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Copilul cu Dizabilități Vaslui -Centrul 
de consiliere și asistență specializată a 
copiilor cu tulburare de spectru autist 

30 330% 
(99 benef)  84.959 764.635   

  Total    1,539,946 14,265,311   
 
 
SERVICII SOCIALE PENTRU COPII DE TIP REZIDENŢIAL AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 8790-CR-MC-I Complexul de Servicii Comunitare nr.1 
Vaslui - Centru maternal 

6 cupluri 
mamă-copil 

17% 
(2 cupluri 

mamă-
copil) 

 33.416 300.749   

2 8790-CR-MC-I 
Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Barlad -
Centru maternal 

6 cupluri 
mamă-copil 

100% 
(6 cupluri 

mamă-
copil) 

 60.150 541.347 
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

3 8790-CR-C-I 

Complexul de Servicii Comunitare nr.1 
Vaslui - Serviciul alternativ de 
protecție de tip familial - Casa cu 
grădină 

12 108% 
(13 benef)  94.898 854.078 

  

4 8790-CR-C-I 

Complexul de Servicii Comunitare nr.1 
Vaslui - Serviciul alternativ de 
protecție de tip familial - Apartament 
1 

5 100% 
(5 benef)  59.382 534.442 

  

5 8790-CR-C-I 

Complexul de Servicii Comunitare nr.1 
Vaslui - Serviciul alternativ de 
protecție de tip familial - Apartament 
2 

5 100% 
(5 benef)  59.382 534.442 

  

6 8790-CR-C-I Complex de Servicii Comunitare  nr.2 
Vaslui -  Modul de tip familial 12 100% 

(12 benef)  71.173 640.559 
  

7 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad - 
Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Casa de tip familial 

12 75% 
(9 benef)  53.380 480.419 

  

8 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad - 
Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Casa cu grădină 

12 75% 
(9 benef)  53.380 480.419 

  

9 8790-CR-C-I Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad - 3 100% 

(3 benef)  33.933 305.395   
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Apartament 1     

10 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad -
Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Apartament 2     

3 133% 
(4 benef)  33.933 305.395   

11 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad -
Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Apartament 3     

3 100% 
(3 benef)  50.899 458.093   

12 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
”Neculai Roșca Codreanu” Bârlad -
Serviciul alternativ de protecție de tip 
familial - Apartament 4     

3 133% 
4 benef)  50.899 458.093   

13 8790-CR-C-II 
Complex de Servicii Comunitare  nr.2 
Vaslui - Centru de primire în regim de 
urgenţă 

12 42%        
(5 benef)  46.739 420.655   

14 8790-CR-C-II 
Complex de Servicii Comunitare nr.2  
Bârlad  - Centru de primire în regim de 
urgenţă 

10 30% 
(3 benef)  46.739 420.655   

15 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad - 
Serviciul specializat pentru copilul 
dizabilități - Casa de tip familial 1 

8 100%         
(8 benef)  95.071 855.637   

16 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad - 
Serviciul specializat pentru copilul 
dizabilități - Casa de tip familial 2 

8 100%          
(8 benef )  69.142 622.282   

17 8790-CR-C-I Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad - 8 112%        

(9 benef)  69.142 622.282   
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

Serviciul specializat pentru copilul 
dizabilități - Casa de tip familial 3 

18 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad - 
Serviciul specializat pentru copilul 
dizabilități - Casa de tip familial 4 

8 100%                  
(8 benef)  69.142 622.282   

19 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare pentru 
Persoana cu Dizabilități Bârlad - 
Serviciul specializat pentru copilul 
dizabilități - Casa de tip familial 5 

8 138%         
(11 benef)  95.071 855.637   

20 8790-CR-C-IV 

Complex de Servicii Comunitare nr.2  
Bârlad - Centrul de recuperare pentru 
pentru copii cu tulburări de 
comportament 

12 133%    
(16 benef)  116.849 1.051.637   

21 8790-CR-II Complex de Servicii Comunitare nr.2  
Bârlad -Centru multifuncțional 10 60%        

(6 benef)  37.442 336.974   

22 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
Negrești- Serviciul alternativ de 
protecție de tip familial-Casa de tip 
familial 1 

8 75% 
(6 benef)  53.380 480.419  

 
 
 
 

23 8790-CR-C-I 

Complex de Servicii Comunitare 
Negrești- Serviciul alternativ de 
protecție de tip familial-Casa de tip 
familial 2 

8 137% 
(11 benef)  77.104 693.939   

24 8790-CR-C-I Complex de Servicii Comunitare Fălciu  
 24 96% 

(23 benef)  229.875 2.068.875   
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru serviciile 
sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

25 8790-CR-C-I Complex de Servicii Comunitare Huși  - 
Casa de tip familial 12 67% 

(8 benef)  205.407 1.848.667   

26 8790-CR-VD-I 

Complex de Servicii Comunitare nr. 2 
Bârlad -Centrul de primire în regim de 
urgență pentru victimele violenței în 
familie  

20 25%        
(5 benef)  26.544 238.896   

27 8790-CR-VD-II 
Complex de Servicii Comunitare nr. 2 
Vaslui - Centrul de recuperare pentru 
victimele violenței în familie 

12 33%        
(4 benef)  29.015 261.139   

  Total    1.921.487 17.293.407   
 
 
 
SERVICII DE TIP FAMILIAL AFLATE ÎN SUBORDINEA DGASPC 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu social, 
cf nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
judetean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 8790SF-C Reţeaua judeţeană de asistenţi 
maternali profesionişti (AMP) 

1331 amp 87,15% 
(1676 
copii) 

 5.903.657 53.132.912   
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A.2. Servicii sociale pentru adulți existente la nivelul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui  
 
Servicii pentru persoanele vârstnice (de tip rezidențial) 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 
nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate Grad de 
ocupare 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
judetean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

1 8730 CR-V-I 

Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Vârstnice din cadrul 
Complexului de Servicii Comunitare 
pentru Adulţi Huşi 

100 59% - 3.514.030 447.907 517.579 - 

2 8730 CR-V-I Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Vârstnice Giurcani 30 103% - 2.085.309 272.972 362.761 8.678 

  TOTAL    5.599.339 720.879 880.340 8.678 
 
Servicii pentru persoanele vârstnice (de tip îngrijire la domiciliu) 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 
nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 

Grad de 
ocupare/ 
nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

1. 8810 ID-I Serviciul de Îngrijire la Domiciliu Vaslui 4 benef/1 
îngrijitor 

16 
beneficiari - 423.549 47.061 - - 
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Servicii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (de tip rezidențial) 

 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean Buget de stat 

Contribuț
ii 

persoane 
beneficia

re 

Alte surse 

1 8790 CR-D-II      

Centrul de Recuperare şi Reabilitare 
pentru Persoane cu Handicap din 
cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Adulţi Huşi 

100 175% - 4.858 5,257.583 79.20 500.198 

2 8790 CR-D-II      

Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Persoana cu 
Dizabilităţi Bârlad 

8 112,5% - 75.453 754.677 8.400 - 

3 8790 CR-D-II      
Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
Râşeşti 

50 100% - 388.865 3.773.385 30.400 - 

4 8790 CR-D-II      

Centrul de Abilitare şi Reabilitare  
Mălăeşti din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi Mălăeşti - 
Vutcani 

50 102% - 393.689 3.773.385 25.576 - 

5 8790 CR-D-II      

Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
Vutcani din cadrul Complexului de 
Servicii Comunitare pentru Persoane 
Adulte cu Dizabilităţi Mălăeşti - 
Vutcani 

8 87,5% - 67.082 603.742 - - 

6 8790 CR-D-II      
Centrul de Abilitare şi Reabilitare 
pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
Ghermăneşti 

20 90% - 167.706 1.590.354 - - 
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean Buget de stat 

Contribuț
ii 

persoane 
beneficia

re 

Alte surse 

7 8790 CR-D-I       
Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi 
Rânzeşti 

40 100% - 321.328 2.891.952 - - 

8 8790 CR-D-I       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Bogeşti 50 98% - 192.878 3.614.940 208.782 - 

9 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată (LMP)Ştefan cel 
Mare din cadrul Complexului de 
Locuinţe Protejate pentru persoana 
adultă cu dizabilităţi nr. 1 

8 100% - 58.318 524.858 - - 

10 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată(LMP) Chiţoc-
Lipovăţ din cadrul Complexului de 
Locuinţe Protejate pentru persoana 
adultă cu dizabilităţi nr. 1 

8 100% - 58.318 524.858 - - 

11 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată(LMP) Codăeşti din 
cadrul Complexului de Locuinţe 
Protejate pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi nr. 1 

8 112,5% - 65.607 590.466 - - 

12 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată (LMP)Deleni din 
cadrul Complexului de Locuinţe 
Protejate pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi nr. 1 

8 100% - 58.318 524.858 - - 

10 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată(LMP) Negreşti din 
cadrul Complexului de Locuinţe 
Protejate pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi nr. 2 

10 110% - 64.097 656.073 8.800 - 
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean Buget de stat 

Contribuț
ii 

persoane 
beneficia

re 

Alte surse 

11 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată (LMP)Vladia din 
cadrul Complexului de Locuinţe 
Protejate pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi nr. 2 

8 100% - 58.318 524.858 - - 

12 8790 CR-D-VII     

Locuinţa Protejată (LMP)Găgeşti din 
cadrul Complexului de Locuinţe 
Protejate pentru persoana adultă cu 
dizabilităţi nr. 2 

10 100% - 72.897 656.073  - 

14 8790 CR-D-VII     Locuinţa Protejată(LMP) Vultureşti din 
cadrul Complexului de Locuinţe Nr. 2 8 100% - 58.318 524.858 - - 

17 8790 CR-D-I       Centrul de Îngrijire şi Asistenţă pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilităţi Bârlad 50 94% - 144.617 3.614.940 250.693 6.350 

18 8790 CR-D-VII     
Locuința Maxim Protejată pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Ciortolom 

8 100% - 58.317 524.858 - - 

19 8790 CR-D-VII     
Locuința Maxim Protejată pentru 
Persoane Adulte cu Dizabilități 
Vizureni 

8 100% - 58.318 524.857 - - 

  TOTAL    2.367.302 31.451.575 611.771 506.548 
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Centre de zi pentru persoanele adulte cu dizabilităţi 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 8899 CZ-D-I Centrul de zi pentru persoane adulte  cu 
dizabilități Tutova 

30 de 
beneficiari/zi 

0 
beneficiari - 65.818 592.358 - - 

  TOTAL    65.818 592.358 - - 
 
 
Servicii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi (de tip ambulatoriu) 
 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

1 8899 CZ-D-II      Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu Vaslui 

8 
beneficiari/zi 

85 
beneficiari - 157.104 1.413.936 - - 

2 8899 CZ-D-II      Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu Bârlad 

8 
beneficiari/zi 

73 
beneficiari - 157.104 1.413.936 - - 

3 8899 CZ-D-II      

Centrul de Servicii de Recuperare 
Neuromotorie de tip Ambulatoriu Huşi 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare pentru Adulţi Huşi 

8/zi 55 
beneficiari - 98.190 883.710 - - 
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Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 

nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 

ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
județean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 

beneficiare 

Alte 
surse 

  TOTAL    412.398 3.711.582 - - 
 
Servicii pentru victimele violenţei în familie 

Nr. 
crt. 

Cod serviciu 
social, cf 
nomenclatorului 
serviciilor sociale 

Denumirea serviciului social Capacitate 
Grad de 
ocupare/nr. 
beneficiari 

Bugetele estimate pe surse de finanțare pentru 
serviciile sociale existente 

Buget 
local 

Buget 
judetean 

Buget de 
stat 

Contribuții 
persoane 
beneficiare 

Alte 
surse 

1 8790CR-VD-I 

Centrul de Primire în Regim de Urgenţă 
pentru Victimele Violenţei în Familie 
din cadrul Complexului de Servicii 
Comunitare Nr.2 Bârlad 

20 20% - 23.370 210.327 - - 

 TOTAL victimele violenţei în familie    23.370 210.327 - - 
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B. Servicii sociale propuse spre a fi înființate 
 

B. 1. Servicii sociale pentru persoane cu dizabilități  

Denumire 
serviciu social 

propus 

Cod 
serviciu 
social 

Categorie 
beneficiari 

Capacitate 
necesară 

Capacita
te 

clădire/ 
spațiu 

necesar 
- mp 

Resurse 
umane 

necesare 
(personal de 
specialitae, 

de îngrijire și 
asistență; 
personal 

gospodărie,înt
reținere-
reparații, 
deservire) 

Bugetele estimate pe surse de finanțare, 
pentru serviciile sociale propuse pentru a fi 

înființate: 

Justificare/ 
Descriere 

Buget 
 

a- 
locat 

Buget 
județen 

Buget de 
stat 

Con-
tri 

buții 
per-
soa 
ne 

bene
fi 

ciari 

Alte surse 

 

Nr. 
benef. 

/zi 

Nr. 
locuri 

în 
paturi 

 

             

-Locuința 
Protejată 1 
-Locuința 
Protejată 2 
-Locuința 
Protejată 3 
din com. 
Oltenești 

8790 CR-D-
7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

8 / 1 LP  
Total 
24 

8 /1 
LP 
Total 
24 

minim 
160 
mp/1 LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 

  174.953 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

98.726 

1.574.575 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

888.538 

  
Restructurarea 
CRRPH Huși.(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși nr.94 / 
6466 /ANPD / 
30.07.2019). prin 
transferul a 24 
persoane cu 
dizabilități către 
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Servicii 
sociale integrate 
pentru persoanele 
adulte cu dizabilități 
(SMIS 121848) 
finanțat din 
Programul 
Operational Regional 
2014-2020 
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   -  persoane cu 
dizabilități 

 
Centrul de zi 
Oltenești 

8899 CZ-D-
I 

30 / 
C.Z. 

minim 
160 mp 

 

-Locuința 
Protejată 1 
-Locuința 
Protejată 2 
-Locuința 
Protejată 3 
din com. 
Găgești 

8790 CR-D-
7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

Total 
24 

minim 
160 
mp/1LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 
174.953 

 
174.953 

 
174.953 

 
 
 

98.727 

1.574.575 
 

1.574.575 
 

1.574.575 
 

 
 

888.837 

 
 Restructurarea  

CRRPH Huși.(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși nr.94 
/6466/ 
ANPD/30.07.2019).p
rin transferul a 24 
persoane cu 
dizabilități către  
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Servicii 
sociale destinate 
persoanelor adulte 
cu dizabilități (SMIS 
121847) finanțat din 
Programul 
Operational Regional 
2014-2020 

 Centrul de zi 
Găgești 

8899 CZ-D-
I 

30 / zi 
 

minim 
160 mp 

-Locuința 
Protejată 1 
Sîrbi 
-Locuința 
Protejată 2 
Sârbi 
-Locuința 
Protejată 
Stoișești 

8790 CR-
D-7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

188 mp/ 
1 LP 
Total 24 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 

 
9.720 

 
 

9.720 
 
 

9.720 
 
 
 

84.476 
 
 

84.476 
 
 

84.476 
 
 
 

  
Restructurarea  
CRRPH Huși. .(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși 
nr.94/6466/ANPD/3
0.07.2019).  prin 
transferul a 24 
persoane cu 
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din com. 
Banca 

aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 
16.454 

 

 
148.090 

dizabilități către  
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Viață 
independentă în 
comuna Banca - 
servicii pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități finanțat 
din Program de 
Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

Centrul de zi 
Banca 

8899 CZ-D-
I 

30 / zi 518 mp. 
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-Locuința 
Protejată 
Bogești 
-Locuința 
Protejată 
Tomești 
-Locuința 
Protejată 
Măscurei 
-Locuința 
Protejată 
Cârjoani 
din com. 
Pogana 

8790 CR-D-
7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 
Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

8 / 1 LP 
Total 
32 

8 /1 
LP 

Total 
32 

Minim 
160 mp/ 
1 LP 
Total 32 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 
9.719 

 
 

9.719 
 
 

9.720 
 

 
9.720 

 
 
 
 

16.454 
 
 

87.477 
 
 

87.477 
 
 

87.476 
 
 

87.476 
 
 
 
 

185.112 
 

  
Restructurarea  
CRRPH Huși.(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși 
nr.94/6466/ 
ANPD/30.07.2019). 
prin transferul a 32 
persoane cu 
dizabilități către  
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Viață 
independentă în 
comuna Pogana - 
servicii pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități finanțat 
din Program de 
Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

Centrul de zi 
Pogana 

8899 CZ-D-
I 

30 / zi  minim 
160 mp 
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-Locuința 
Protejată 
Gîrceni 
-Locuința 
Protejată 
Ivanesti 
- Locuința 
Protejată 
Pungești 

8790 CR-D-
7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

Total 
24 

minim 
160 mp 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale  și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

  58.317 
 
 

58.318 
 
 

58.318 
 
 
 
 

98.726 
 

524.858 
 
 

524.857 
 
 

524.858 
 
 
 
 

888.538 

  
 

Restructurarea  
CRRPH Huși. .(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși 
nr.94/6466/ANPD/3
0.07.2019).  prin 
transferul a 24 
persoane cu 
dizabilități către  
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Servicii 
alternative pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități finanțat 
din Program de 
Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

 
Centrul de zi 
Gârceni 8899 CZ-D-

I 
30 / zi. minim 

160 mp 
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-Locuința 
Protejată 1 
-Locuința 
Protejată 2 
-Locuința 
Protejată 
Cârja 
din orașul 
Murgeni 

8790 CR-D-
7 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

Total 
24 

minim 
160 
mp/1 LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

  58.318 
 

58.318 
 
 

58.318 
 
 
 
 

98.726 

524.858 
 

524.858 
 
 

524.857 
 
 
 
 

888.538 

  
  

 
Restructurarea  
CRRPH Huși. .(cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși 
nr.94/6466/ 
ANPD/30.07.2019).  
prin transferul a 24 
persoane cu 
dizabilități către  
locuințele protejate 
înființate prin 
proiectul Viață 
independentă în 
orașul Murgeni - 
servicii pentru 
persoane adulte cu 
dizabilități finanțat 
din Program de 
Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

Centrul de zi 
Murgeni 

8899 CZ-D-
I 

30 / zi minim 
160 mp 
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Centrul de tip 
respiro 
Mărășeni 

8790CR-D-
VI 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

10 
persoan
e cu 
dizabili
tăți 

  Minim 
160 mp. 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
personae cu 
dizabilități 

  72.075 648.675   
 

Prevenirea 
instituționalizării 
persoanelor adulte 
cu dizabilități prin 
înființarea unui 
centru de tip 
respiro, în cadrul 
proiectului Centrul 
respiro pentru 
persoane cu 
dizabilități Mărășeni 
finanțat din Program 
de Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

Centrul de 
criză Bălești 

8790CR-D-
VI 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

10 
persoan
e cu 
dizabili 
tăți 

10  Minim 
160 mp. 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 

  72.075 648.675    Prevenirea 
instituționalizării 
persoanelor adulte 
cu dizabilități prin 
înființarea unui 
centru de criză, în 
cadrul proiectului 
Centrul de criză 
pentru persoane cu 
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privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
personae 

dizabilități Bălești, 
finanțat din Program 
de Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate” 

Centrul de tip 
respiro Gara 
Banca 

8790CR-D-
VI 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

10 
persoan
e cu 
dizabili
tăți 

 10 Minim 
160 mp. 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 

  72.075 648.675    Prevenirea 
instituționalizării 
persoanelor adulte 
cu dizabilități prin 
înființarea unui 
centru de tip 
respiro, în cadrul 
proiectului Centrul 
respiro pentru 
persoane cu 
dizabilități Banca 
finanțat din Program 
de Interes Național 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale de 
tip centre de zi, 
centre 
respiro/centre de 
criză şi locuinţe 
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obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități. 

protejate în vederea 
dezinstituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi aflate în 
instituţii de tip 
vechi şi pentru 
prevenirea 
instituţionalizării 
persoanelor cu 
dizabilităţi din 
comunitate 

-Locuința 
Protejată 1 
Hoceni 
-Locuința 
Protejată 2 
Hoceni 
-Locuința 
Protejată 
Șișcani 
din comuna 
Hoceni 

8790 CR-D-
7 

Tinerii cu 
dizabilități 
proveniți 
din sistemul 
de 
protecție 
specială a 
copilului 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

Total 
24 

minim 
160 
mp/1 LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 58.318 
 
 

58.318 
 
 

58.319 
 
 
 
 
 

98.726 

524.858 
 
 

524.858 
 
 

524.857 
 
 
 
 

 
888.538 

  Dezvoltarea de 
servicii alternative  
pentru tinerii cu 
dizabilități.care 
părăsesc sistemul de 
protecție a copilului 
in cadrul proiectului 
Hoceni - Comunitate 
fără bariere finanțat 
prin PIN „Înfiinţarea 
de servicii sociale în 
vederea asigurării 
tranziției tinerilor 
cu dizabilități de la 
sistemul de 
protecție specială a 
copilului către 
sistemul de 
protecție a 
persoanelor adulte 
cu dizabilități” 
 

Centrul de zi 
Hoceni 

8899 CZ-D-
I 

 30 / zi  minim 
160 mp 
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-Locuința 
Protejată 1 
-Locuința 
Protejată 2 
din comuna 
Zorleni 

8790 CR-D-
7 

Tinerii cu 
dizabilități 
proveniți 
din siste-
mul de pro-
tecție 
specia-lă a 
copilu-lui 

8 / 1 LP 
Total 
16 

8 /1 
LP 
To 

tal 24 

minim 
160 
mp/1 LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 29.159 
 

29.159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32.909 

262.429 
 

262.429 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

296.179 

  Dezvoltarea de 
servicii alternative  
pentru tinerii cu 
dizabilități.care 
părăsesc sistemul de 
protecție a copilului 
in cadrul proiectului 
Zorleni - Comunitate 
fără bariere finanțat 
prin PIN „Înfiinţarea 
de servicii sociale în 
vederea asigurării 
tranziției tinerilor 
cu dizabilități de la 
sistemul de 
protecție specială a 
copilului către 
sistemul de 
protecție a 
persoanelor adulte 
cu dizabilități” 

Centrul de zi 
Zorleni 

8899 CZ-D-
I 

 30 / zi  minim 
160 mp 

-Locuința 
Protejată 
Albești 
-Locuința 
Protejată 
Corni-Albești 
-Locuința 
Protejată 
Roșiești 
 

8790 CR-D-
7 

Tinerii cu 
dizabilități 
proveniți 
din siste-
mul de pro-
tecție 
specia-lă a 
copilu-lui 

8 / 1 LP 
Total 
24 

8 /1 
LP 

Total 
24 

minim 
160 
mp/1 LP 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și Ord. 

 24.299 
 
 

24.299 
 
 

24.299 
 
 
 
 
 

41.136 

218.691 
 
 

218.691 
 
 

218.691 
 
 
 
 
 

370.224 
 

  Dezvoltarea de 
servicii alternative  
pentru tinerii cu 
dizabilități.care 
părăsesc sistemul de 
protecție a copilului 
in cadrul proiectului 
Comunități 
participative pentru 
tinerii cu dizabilități 
finanțat prin PIN 
„Înfiinţarea de 
servicii sociale în 
vederea asigurării 
tranziției tinerilor 

Centrul de zi 
Roșiești 

8899 CZ-D-
I 

 30 / zi  minim 
160 mp 
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nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
personae cu 
dizabilități 

cu dizabilități de la 
sistemul de 
protecție specială a 
copilului către 
sistemul de 
protecție a 
persoanelor adulte 
cu dizabilități” 

Total servicii sociale pentru persoane cu dizabilități ce urmează 
a se înființa  

  2.240.736 19.146.239    

Rețea de 
îngrijire la 
domiciliu a 
persoane- 
lor adulte cu 
dizabilități 

8899 SC-D-
I 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități. 

20 per- 
soane 
cu 
dizabili 
tăți 

-  - Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și 
Ordinul 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități 

 26.160,00 196.195,50  1.111.774
, 

50 

Restructurarea  
CRRPH Huși (cf. 
avizului ANPD 
pentru Planul de 
restructurare al 
CRRPH Huși 
nr.94/6466/ 
ANPD/30.07.2019).  
prin transferul a 20 
persoane cu 
dizabilități către 
asistent personal 
profesionist în 
cadrul proiectului 
Găgesti-comunitate  
incluzivă pentru 
persoane cu 
dizabilitati finanțat 
din POCU 
„Reducerea 
numărului 
persoanelor 
varstnice si a celor 
cu dizabilitati 
plasate in institutii 
rezidentiale,pron 
furnizarea de 
servicii sociale și 
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medicale la nivelul 
comunitatii,inclusiv 
servicii pe termen 
lung” 

Centru de 
criză pentru 
persoane 
adulte din 
categorii 
vulnerabile 
Vaslui 

8790CR-D-
VI 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 
și persoane 
vârstnice 

 10 Minim 
160 mp. 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale și 
Ordinul 
nr.82/2019 
privind 
Standardele  
minime 
obligatorii 
pentru servicii 
sociale pentru 
persoane cu 
dizabilități  

    1.408.412 Prevenirea 
instituționalizării 
persoanelor adulte 
cu dizabilități si 
persoane vârstnice 
prin înființarea unui 
centru de criză 

Creșterea 
calității 
serviciilor 
Centrului de 
Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie 
de tip 
Ambulatoriu 
Vaslui 

8899 CZ-D-
II 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 

10   Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 

 14.280,00   1.259.533,
95 

Renovarea, 
modernizarea 
spațiilor funcționale 
și dotarea cu 
echipamente 
specifice a Centrului 
de Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Vaslui 
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aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale 

Creșterea 
calității 
serviciilor 
Centrului de 
Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie 
de tip 
Ambulatoriu 
Bârlad 

8899 CZ-D-
II 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 

10   Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale 

 14.280,00   1.303.234,
77 

Renovarea, 
modernizarea 
spațiilor funcționale 
și dotarea cu 
echipamente 
specifice a Centrului 
de Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Bârlad 

Creșterea 
calității 
serviciilor 
Centrului de 
Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie 
de tip 
Ambulatoriu 
Huși 

8899 CZ-D-
II 

Persoane 
adulte cu 
dizabilități 

10   Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale 

 14.280,00   1.316.934,
10 

Renovarea, 
modernizarea 
spațiilor funcționale 
și dotarea cu 
echipamente 
specifice a Centrului 
de Servicii de 
Recuperare 
Neuromotorie de tip 
Ambulatoriu Huși 

Total B1        2.309.736 19.342.435  5.132.655  
B. 2. Servicii sociale pentru copii și familie  

TEAM UP 
Progres în 

8790SF- C 1400 asis-
tenți mater-

Copii separați 
temporar sau 

- Conform 
prevederilor 

 4.267.236 28.931.861  180.162.7
08 

Creşterea calității 
sistemului de 
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calitatea 
îngrijirii 
alternative a 
copiilor. 

nali 
formați, 
150 asis-
tenți mater-
nali anga-
jați 

definitiv de 
părinți 

H.G. 
nr.1253/2022 
pentru 
modificarea 
Hotărârii 
Guvernului nr. 
426/2020 
privind 
aprobarea 
standardelor 
de cost pentru 
serviciile 
sociale 

asistenţă socială şi a 
numărul de asistenţi 
maternali la nivelul 
comunităţii, prin 
introducerea de 
instrumente şi 
proceduri şi prin 
îmbunătăţirea 
nivelului de 
competenţe al 
profesioniştilor 

Centru respiro 
pentru copii cu 
dizabilitati 

 Copii cu 
dizabilități 

12 copii cu 
dizabilități 

12 Conform 
prevederilor 
Ordinului  Nr. 
25/2019 
privind 
aprobarea 
standardelor 
minime de 
calitate pentru 
serviciile 
sociale de tip 
rezidenţial 
destinate 
copiilor din 
sistemul de 
protecţie 
specială 

    2.513.750 
 

Prevenirea 
instituționalizării 
copiilor cu 
dizabilități prin 
oferirea de suport 
familiilor acestora 

Echipa mobilă 
de intervenție 
în situațiile de 
urgență 
semnalate prin 
119 Vaslui 

 Copii aflați 
în situații 
de abuz, 
neglijare, 
exploatare, 
violență, 
trafic și 
copii cărora 
le-a fost 

  Conform 
prevederilor 
O.U.G. 
nr.105/2021 
privind 
aprobarea și 
implementa-
rea 
Programului 

    600.650 Intervenția în regim 
de urgență, alături 
de alte structuri 
specializate, pentru 
copii aflați în 
situații de abuz, 
neglijare, violență, 
exploatare, trafic și 
copii cărora le-a fost 
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semnalată 
dispariția 

național de 
suport pentru 
copii, în 
contextul 
pandemiei de 
COVID-19 - 
"Din grijă 
pentru copii" 

semnalată dispariția 
prin numarul unic 
119 

Echipa mobilă 
de intervenție 
în situațiile de 
urgență 
semnalate prin 
119 Bârlad 

 Copii aflați 
în situații 
de abuz, 
neglijare, 
exploatare, 
violență, 
trafic și 
copii cărora 
le-a fost 
semnalată 
dispariția 

  Conform 
prevederilor 
O.U.G. 
nr.105/2021 
privind 
aprobarea și 
implementa-
rea 
Programului 
național de 
suport pentru 
copii, în 
contextul 
pandemiei de 
COVID-19 - 
"Din grijă 
pentru copii" 

  600.650   Intervenția în regim 
de urgență, alături 
de alte structuri 
specializate, pentru 
copii aflați în 
situații de abuz, 
neglijare, violență, 
exploatare, trafic și 
copii cărora le-a fost 
semnalată dispariția 
prin numărul unic 
119 

5.  Servicii de 
tip rezidențial 
(apartament) 
destinate 
tranziției 
copiilor și 
tinerilor către 
viața indepen-
dentă  

 Copii și 
tineri care 
se pregă-
tesc să 
părăsească 
sistemul de 
protecție a 
copilului 

5 
copii/apartam
ent 

25 Conform 
prevederilor 
Ordinului  nr. 
25/2019 
privind 
aprobarea 
standardelor 
minime de 
calitate pentru 
serviciile 
sociale de tip 
rezidenţial 
destinate 
copiilor din 

  3.282.050 
 

  Asigurarea tranziției 
către viața 
independentă a 
copiilor și tinerilor 
beneficiari ai unei 
măsuri de protecție 
specială 
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sistemul de 
protecţie 
specială 

Centru de zi 
de recuperare 
pentru copii cu 
dizabilități 
nr.2 Vaslui 
 

8891-CZ-
C-III 

Copii cu 
dizabilități 

10 copii cu 
dizabilități 
 

200 mp Conform 
prevederilor 
Ordinului Nr. 
27/2019 
privind 
aprobarea 
standardelor 
minime de 
calitate pentru 
serviciile 
sociale de zi 
destinate 
copiilor 

  845.837 
 

  Prevenirea separării 
copiilor  cu 
dizabilități de 
familie 

Total B2       4.267.236 33.660,98  183.277.108  
B. 3. Servicii sociale pentru victime ale violenței domestice  

Locuința 
Protejată  
 

8790 CR-
VD-III 

Victime ale 
violenței 
domestice 

10 în LP Minim 
160 mp 

Conform 
prevederilor 
H.G. 
nr.426/2020 
privind 
aprobarea 
Standardelor 
de cost pentru 
servicii sociale  

 3.490 23.671  947.267  Reducerea 
numărului de 
victime ale violenței 
domestice prin 
implementarea 
proiectului VENUS – 
Împreună pentru o 
viață în siguranță!”  
(SMIS 128038) 
finanțat din 
Programul 
Operational Capital 
Uman 2014-2020 

Total 
B1+B2+B3 
 

      6.850.462 53.026.504  180.357.030  
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C.Programul anual de contractare a serviciilor sociale din fonduri publice, în baza prevederilor Legii asistenței sociale  
nr. 292/2011. 
 
Având în vedere că numărul de beneficiari copii, persoane adulte cu handicap și persoane vârstnice a crecut în ultimii ani, 

fapt ce a condus la creșterea presiunii atât la nivel financiar, a resurselor, cât și a infrastructurii determină o regândire a sistemului 
de asistență socială a judetului Vaslui. Strategia județeană de dezvoltare a serviciilor sociale Vaslui 2014-2023 propune ca soluție 
pentru nevoile identificate în domeniul protecției copilului contractarea de servicii sociale. În vederea eficientizării serviciilor 
sociale se conturează ideea contractării acestora către ONG-uri, soluţie care poate scădea costurile per beneficiar din sistem.  
În sensul celor prezentate, DGASPC Vaslui își propune contractarea de la furnizori privați a următoarelor tipuri de servicii: 
 
Nr. 
crt. 

Denumire serviciu 
social Cod serviciu social Categrorie de beneficari Capacitate Buget  estimat 

1. Servicii de tip 
rezidențial pentru copii 

Servicii sociale cu cazare, cod 
serviciu social 8790CR-C-I cf. 
H.G. nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale 

Copii separați temporar 
sau definitiv de părinții 
lor pentru care s-a 
instituit o măsură de 
protecție specială 

11 beneficiari 

553.097 lei/an 
conform 
prevederilor H.G. 
nr.1253/2022 pentru 
modificarea 
Hotărârii Guvernului 
nr. 426/2020 privind 
aprobarea 
standardelor de cost 
pentru serviciile 
sociale 

2. 

Servicii de tip 
rezidențial( CIA) 
pentru persoane adulte 
cu dizabilități mintale 

Cf. H.G. nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de 
organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale 

Adulți cu probleme de 
sănătate mintală 

1  persoană 
adultă cu 
probleme de 
sănătate 
mintală 

80.332 lei/an 
conform 
prevederilor H.G. 
nr.1253/2022 pentru 
modificarea 
Hotărârii Guvernului 
nr. 426/2020 privind 
aprobarea 
standardelor de cost 
pentru serviciile 
sociale 

3. 

Servicii de tip 
rezidențial(LP maxim 
protejată) pentru 
persoane adulte 
infectate HIV/SIDA-  

Cf. H.G. nr. 867/2015 pentru 
aprobarea Nomenclatorului 
serviciilor sociale, precum şi a 
regulamentelor-cadru de 

Persoane adulte infectate 
HIV/SIDA 

1  persoană 
adultă 
infectată cu 
HIV/SIDA și cu  

72.897 lei/an 
conform 
prevederilor H.G. 
nr.1253/2022 pentru 
modificarea 
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organizare şi funcţionare a 
serviciilor sociale 

probleme de 
comportament 

Hotărârii Guvernului 
nr. 426/2020 privind 
aprobarea 
standardelor de cost 
pentru serviciile 
sociale 
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D. Programul de subvenționare a asociațiilor, fundațiilor și cultelor recunoscute de lege, în baza 
Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate 
juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, cu completările ulterioare:  

D.G.A.S.P.C. Vaslui nu are competenţe legale privind acordarea unor subvenţii în baza Legii 
nr.34/1998. 
 

 
Capitolul II: Planificarea  activităților de informare a publicului cu privire la serviciile sociale 
existente la nivelul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
 
1. Revizuirea/actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet a 
D.G.A.S.P.C. Vaslui www.dgaspc-vs.ro:  
a) Strategia Județeană de Dezvoltare a Serviciilor Sociale din județul Vaslui (2014 -2023) și 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui de aprobare a acesteia;  
b) Planul anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Consiliului 
Județean Vaslui.  
Termen: anual  
 Publicarea pe pagina de internet D.G.A.S.P.C. Vaslui a Raportului de activitate pe anul 2023 și, de 
asemenea, publicarea costurilor serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu. 
Termen: anual 
 c) Activitatea proprie și serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în 
format editabil, programul instituției, condiții de eligibilitate, informațiile privind costurile 
serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc.  
Termen: lunar 
d) Informații privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-
teritoriale/subdiviziunii administrativ- teritoriale, acordate de furnizori publici ori privați:  
(i) lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate și din județ și a serviciilor sociale acordate 
de aceștia; 
Termen: lunar 
(ii) serviciile sociale care funcționează în cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui, având toate datele de 
identificare ( nr. cod serviciu, grup țintă, costurile și tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior 
etc.); 
Termen: anual 
(iii) situații statistice care privesc serviciile sociale organizate și acordate de către D.G.A.S.P.C. 
Vaslui; 
Termen: anual 
2. Activități de informare a publicului, altele decât activitatea de informare a beneficiarului în 
cadrul procesului de acordare a serviciilor sociale, respectiv pe perioada realizării evaluării inițiale, 
a anchetelor sociale sau a activității de consiliere în cadrul centrelor de zi: 
-realizarea și distribuirea de materiale informative privind serviciile sociale oferite de către 
D.G.A.S.P.C. Vaslui-  flyere, broșuri și  postere; 
Termen de realizare: anual 
Responsabili: specialiști D.G.A.S.P.C. Vaslui. 
3. Telefonul verde - operaționalizarea numărului unic de urgență pentru copii 119. 
4.Campanii de informare si sensibilizare a comunității. 
4.1.Campanii de informare și sensibilizare a comunității cu privire la drepturile copilului, familiei, 
persoanelor cu dizabilități și vârstnicilor prin desfășurarea de activități care să marcheze zilele 
relevante la nivel național și internațional în domeniul asistenței sociale:    

· 11 februarie – Ziua europeană a siguranței pe internet; 
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· 21 martie – Ziua mondială a Sindromului Down; 
· 02 aprilie – Ziua mondială de conștientizare a autismului;  
· 10 aprilie  - Ziua internațională a fraților și a surorilor; 
· 8 mai- Ziua internațională a egalității de șanse între femei și bărbați; 
· 15  Mai – Ziua internațională a familiei; 
· 01 iunie – Ziua internațională a copilului; 
· 2 iunie – Ziua internațională a adopției; 
· 5 - 12 iunie - Zile împotriva violenței asupra copilului și împotriva exploatării prin muncă a 

copilului; 
· 01 octombrie  - Ziua internațională a persoanelor vârstnice; 
· 18 octombrie Ziua europeană împotriva traficului de ființe umane; 
· 20 noiembrie - Ziua internațională a drepturilor copilului; 
· 25 noiembrie -Ziua internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor; 
· 03 decembrie - Ziua internațională a persoanelor cu dizabilități. 

Termen de realizare : anul 2023 
Reponsabili: specialiști DGASPC Vaslui 
Parteneri:  Consiliul Județean Vaslui, UAT-uri din județul Vaslui, organizații neguvernamentale, 
operatori economici, instituții publice și private. 
4.2. Înființarea Consiliului Copiilor și Tinerilor din sistemul de protecție din județul Vaslui 
Termen de realizare : anul 2023 
Reponsabili: specialiști D.G.A.S.P.C. Vaslui 
Parteneri:  Consiliul Județean Vaslui, UAT-uri din județul Vaslui, organizații neguvernamentale, 
operatori economici, instituții publice și private 
5.Campanii de promovare a serviciilor sociale ale D.G.A.S.P.C. Vaslui; 
5.1. Promovarea serviciilor de îngrijire a copiilor în rețeaua de asistență maternală – 
identificare/recrutare asistenți maternali în cadrul proiectului TEAM UP –”Progres în calitatea 
îngrijirii copiilor”; 
5.2. Promovarea serviciilor nou înființate în urma procesului de restructurare a centrelor cu o 
capacitate mai mare de 50 de locuri, destinate persoanelor adulte cu dizabilități; 
5.3. Promovarea profesiei de asistent personal profesionist; 
5.4. Susținerea campaniilor inițiate de către Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor 
Copilului și Adopție. 
6. Mesaje de interes public transmise prin presă: 
- actualizarea informațiilor cu privire la modificările legislative ce vizează activitatea desfășurată 
de către D.G.A.S.P.C. Vaslui în sprijinul beneficiarilor sistemului de protecție de la nivel județean; 
- toate mesajele de interes public transmise în cadrul campaniilor. 

 
CAPITOLUL III 

Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul 
serviciilor sociale 

1. Propuneri de activități de formare profesională continuă în vederea creșterii 
performanței personalului din structurile proprii/instruire etc. 
 

a) Cursuri de perfecționare 
 Nr. de persoane Buget estimat 
Personal de specialitate 672 406.000 lei 
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b) Cursuri de calificare 
 Nr. de persoane Buger estimat 
Arhivar  1 1000 lei 
Fochist clasa ”c” 21 29.400 lei 

c) Sesiuni de instruire pentru: 
c.1. personalul din centre conform cerințelor standardelor de calitate; 

c.2. asistenți personali; 

c.3. îngrijitori informali; 

c.4. voluntari. 

 Nr. de persoane Buget estimat 
c.1. 636 63.600 lei 
c.4.  20* 0 lei 

*Instruirea voluntarilor se realizează de către personalul D.G.A.S.P.C. Vaslui din structura 
în care va fi desfășurată activitatea de voluntariat. 

d) Organizarea de întâlniri de tip peer review, inclusiv prin structurile asociative ale 
municipiilor, orașelor, comunelor, prin asociații profesionale, prin asociații de 
dezvoltare comunitară etc.: 

Teme de interes Nr. de persoane Buget estimat 
Întâlniri de lucru cu 
specialiștii din sistemul de 
protecție de tip rezidențial 
cu tema ”Creșterea calității 
intervenției în lucrul cu 
beneficiarii minori din 
sistemul de protecție 
specială” 

40 0 lei 

Întâlniri de lucru cu 
personalul de îngrijire din 
centrele destinate 
protecției copilului cu tema 
”Creșterea calității vieții 
copiilor din serviciile de tip 
rezidențial” 

100 0 lei 

Întâlniri de informare pe 
tema modalităților de 
intervenție socială la 
nivelul autorităților locale 

86 persoane 0 lei 
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e) Participarea la sesiunile de formare organizate prin programe de interes național- 0 
persoane. 

f) Altele: sesiune de formare continuă pentru 1312 asistenți maternali profesioniști din 
cadrul D.G.A.S.P.C. Vaslui realizată din fonduri europene, în cadrul proiectului ”TEAM 
UP - Progres în calitatea îngrijirii alternative a copilului”, implementat de către 
Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Copilului și Adopție, în parteneriat 
cu cele 47 de DGASPC-uri de la nivel național. 

2. Încheierea de contracte de supervizare profesională/Revizuirea fișelor de post în 
vederea asigurării coordonării profesionale sau încheierea de contracte de supervizare 
în servicii sociale: 

a) pentru asistenți sociali: nr. -0; buget estimat - nu este cazul; 
b) pentru psihologi: nr.-0; buget estimat - nu este cazul; 
 

DIRECTOR GENERAL, 
Dragoș Andrei Cazacu 

 

 

 



 ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 

 CONSILIUL JUDEȚEAN 
 PREȘEDINTE                    
 Nr.3774 din 07.03.2023                                                          
                                              
                                                  REFERAT DE APROBARE 

                 a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile      
                sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023 

 
                     

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:    
           În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. d), coroborate cu cele ale alin. (5) 

lit. b) din  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, consiliul judeţean îndeplineşte, în condiţiile legii, 
și atribuţii privind serviciile publice de interes judeţean, printre care și serviciile sociale 
pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei 
și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială. 
   Conform Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru 
de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii 
orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare, una dintre atribuțiile 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui constă în 
elaborarea planului anual de acțiune privind serviciile sociale, plan care cuprinde date 
detaliate privind numărul și categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 
bugetul estimat și sursele de finanțare. 

În data de 25.01.2023, Planul anual de acțiune a fost prezentat Colegiului Director al 
D.G.A.S.P.C. Vaslui spre avizare. Ulterior, în conformitate cu art. 5 alin.(5) din Hotărârea 
Guvernului nr.797/2017, Planul anual de acțiune a fost înaintat Comisiei Județene pentru 
Promovarea Incluziunii Sociale spre consultare și avizare.  

Planul anual de acțiune este structurat în trei capitole, după cum urmează: 
ó Capitolul I Administrarea, înființarea și finanțarea serviciilor sociale. 
Subcapitolul 1.1 - Servicii sociale existente și buget estimat pentru anul viitor; 
În plan sunt prezentate serviciile pentru copii, dintre care 12 servicii de zi cu un buget 
estimat de 1.539.946 lei, 27 servicii rezidențiale cu un buget estimat de 1.921.487 lei și 
servicii de tip familial cu un buget estimat de 5.903.657 lei. 
De asemenea, sunt descrise și serviciile destinate persoanelor adulte cu dizabilități care 
sunt în număr de 26, cu un buget estimat de 8.468.227 lei, din care contribuții proprii de 
1.492.111 lei. 

            Subcapitolul 1.2 - Servicii sociale propuse a fi înființate în anul în curs; 
              Sunt prezentate: 

- serviciile sociale pentru persoane cu dizabilități cu un buget estimat – buget județean 
de 2,309,736 lei și un buget de stat/european de 19.342.435 lei; 
   - serviciile sociale pentru copii familie cu un buget estimat – buget județean de 4,267,236 
lei și un buget de stat/european de 33,660,398 lei. 
• Capitolul II: Planificarea activităților de informare a publicului cu privire la serviciile 
sociale existente, unde sunt descrise activități de informare a publicului, campanii de 
informare și sensibilizare a comunității, mesaje de interes public transmise prin presă și 



informații care se publică pe pagina proprie de internet a D.G.A.S.P.C. Vaslui. 
• Capitolul Ill: Programul de formare și îndrumare metodologică a personalului care 
lucrează în domeniul serviciilor sociale din structura D.G.A.S.P.C., care cuprinde 3893 
de programe de formare, cu un buget propus de 500.000 lei. 
        Structura Planului anual de acțiune respectă prevederile H.G. nr.797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de 
asistență socială și a structurii orientative de personal și ale Ordinului nr. 1086/2018 
privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului 
General al Municipiului București și descrie acțiunile prevăzute de D.G.A.S.P.C. Vaslui 
pentru anul 2023. 
 Menționăm că acest Plan de acțiune a fost întocmit de către Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului și, conform art.5 alin.(1) din anexa nr.1 la 
Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, a fost elaborat înainte de fundamentarea proiectului 
de buget al instituției. 
II. Impactul socio-economic: 
●creșterea gradului de informare a populației cu privire la drepturile copilului și a 
persoanelor cu handicap; 
●diversificarea serviciilor destinate copilului separat temporar sau definitiv de părinții săi; 
●dezvoltarea de servicii integrate prin înființarea de locuințe protejate și centre de zi 
pentru persoanele cu handicap; 
●dezvoltarea serviciilor alternative de protecție în vederea instituționalizării persoanelor 
cu dizabilități- servicii de consiliere  și sprijin  destinate persoanelor cu handicap și 
familiilor acestora; 
●dezvoltarea serviciilor de prevenire  și  a serviciilor integrate  la nivelul comunităților 
locale; 
●dezvoltarea de servicii suport pentru integrarea profesională a tinerilor  care părăsesc 
sistemul de protecție și a persoanelor cu handicap; 
●promovarea participării persoanelor vârstnice la viața societății. 
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 

              Pentru finanțarea serviciilor sociale existente s-au estimat următoarele sume: 
     -din bugetul județului - suma totală de 11.929.660 lei; 
     -din contribuțiile proprii - suma totală de 1.492.111 lei.    

Aceste sume au fost prevăzute în proiectul de buget al instituției pe anul 2023, la 
secțiunea de funcționare. 

Pentru finanțarea serviciilor sociale propuse a fi înființate s-au estimat următoarele 
sume: 
     - din bugetul județului - suma totală de 6.850.462 lei; 
     - din bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile - suma totală de 53.026.504 lei. 
Aceste sume au fost prevăzute în proiectul de buget al instituției, la secțiunea de 
dezvoltare. 

Pentru formarea profesională a salariaților D.G.A.S.P.C. Vaslui s-a estimat suma totală 
de 500.000 lei.  

             IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre: Planul anual de 
acțiune a fost înaintat Comisiei Județene pentru Promovarea Incluziunii Sociale spre 
consultare, de la care s-a primit avizul favorabil nr. 2541/10.02.2023. 



              VI. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale şi 
funcţionale preconizate:  
            Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în              
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Economice, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.  

      În urma aprobării Planului anual de acțiune pentru anul 2023, Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui va pune în aplicare realizarea obiectivelor și 
a acțiunilor menționate în acesta. 

Totodată, hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 
VIII. Concluzii, constatări şi propuneri: 
            Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună  
inițierea și introducerea pe ordinea de zi a primei ședinței ordinare a consiliului județean a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 
administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023. 
           Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în vederea supunerii lui 
spre aprobare Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
DUMITRU BUZATU       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



    ROMÂNIA 
    JUDEȚUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEȚEAN 
    DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
    Nr.3786 din 07.03.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune  

  privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui,  
pentru anul 2023 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și com-
pletările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Județului Vaslui, pentru anul 2023.  

În raport cu atribuțiile și competențele specifice, s-au constatat următoarele:   
          a).Obiectul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor publice de 
interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a per-
soanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială; 

                 b).Impactul financiar asupra bugetului județului: 
                 Pentru finanțarea serviciilor sociale existente s-au estimat următoarele sume: 

     -din bugetul județului suma totală de 11.929.660 lei; 
     -din contribuțiile proprii suma totală de 1.492.111 lei.    

Aceste sume au fost prevăzute în proiectul de buget al instituției pe anul 2023, la 
secțiunea de funcționare. 

Pentru finanțarea serviciilor sociale propuse a fi înființate s-au estimat următoarele sume: 
     - din bugetul județului suma totală de 6.850.462 lei; 
     - din bugetul de stat și fonduri externe nerambursabile suma totală de 53.026.504 lei. 
Aceste sume au fost prevăzute în proiectul de buget al instituției, la secțiunea de dezvoltare. 

Pentru formarea profesională a salariaților D.G.A.S.P.C. Vaslui s-a estimat suma totală de 
500.000 lei.  

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  
- art. 173 alin (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
- art. 3 alin. (3) lit. b) din Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de asistență socială 
și a structurii orientative de personal, potrivit cărora consiliul judeţean asigură, conform com-
petenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor, iar planul anual 
de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul județean, elaborat de 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului (D.G.A.S.P.C.) Vaslui< se propune 
spre aprobare consiliului județean. 

            Structura Planului anual de acțiune respectă prevederile  H.G. nr. 797/2017 pentru 
aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare  ale serviciilor publice de asistență 
socială și a structurii orientative de personal și ale Ordinul nr. 1086/2018 privind aprobarea 
modelului-cadru al Planului anual de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din 
bugetul consiliului județean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului București și 
descrie acțiunile prevăzute de D.G.A.S.P.C. Vaslui pentru anul 2023. 
 d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

 



 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 

fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea şi supunerea acestuia spre 
dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
                                                               

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director executiv 07.03.2023  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef serviciu 07.03.2023  
Întocmit – Păun Adrian Consilier 07.03.2023  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
Nr.3982 din 13.03.2023 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Județului Vaslui, pentru anul 2023 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul 
Județului Vaslui, pentru anul 2022, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui 
compartiment și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 
          b) Impactul financiar asupra bugetului: finanțarea serviciilor sociale se suportă 
din bugetul local al județului în baza notelor de fundamentare și a solicitărilor D.G.A.S.P.C 
Vaslui, în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 
și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 
prevederile:  

- art. 173 alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Ținând seama de cele precizate mai sus, propunem analizarea şi supunerea spre 

dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre. 

 
 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 

                  
 
 
 
  












