
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

           
HOTǍRÂREA nr. 10/2021  

pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 privind aprobarea 
participării Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-

patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, 
 precum și a încheierii unui acord de parteneriat  

 
           Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 767/15.01.2021 al președintelui consiliului județean; 
- adresa transmisă de către Consiliul Raional Soroca, în calitate de lider de 

parteneriat, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 124/05.01.2021;  
- rapoartele de specialitate nr. 797/18.01.2021 și nr. 884/19.01.2021 ale Direcției 

Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate ale consiliului 
județean; 

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

în conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 224/2020 privind aprobarea participării 

Județului Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-
Vaslui”, a cheltuielilor legate de proiect, precum și a încheierii unui acord de parteneriat; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, 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 modificãrile și completările ulterioare; 

      Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă ŞT E: 
 

Art.I. – Alineatul 3 al art.1 din Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 
privind  aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie 
comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, a cheltuielilor legalte de proiect, precum și a 
încheierii unui acord de parteneriat se completează și va avea următorul conținut: 

     „(3) Se aprobă cofinanțarea aferentă Județului Vaslui în cadrul proiectului  „Ștefan cel 
Mare, istorie comuna-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, în cuantum de 30.841,78 euro, 
reprezentând 10% din valoarea totală a sumei alocate prin proiect, 18,53 % din valoarea 
contribuţiei financiare totale a partenerilor și 1,85% din valoarea totală a proiectului.” 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.224/2020 rămân 
neschimbate.  

Art.III. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Consiliului raional Soroca (Republica Moldova).     

                                                                           
                                                                                       Vaslui, 25 ianuarie 2021                                                

                                                                                                     
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  

                                                                                            Contrasemnează, 
                                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
             0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri” 


