
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 2529/18.02.2021 
         

Poiect de hotărâre nr. ________/2021  
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la 

Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 2529/18.02.2021 al președintelui consiliului județean; 
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 62/05.01.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Vaslui sub nr. 139/06.01.2021;  
- Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Nord-Est nr. 17/21.12.2020 privind 

aprobarea cuantumului contribuției financiare a consiliilor județene la Fondul pentru Dezvoltare 
Regională pentru anul 2021; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare nr . 2552/18.02.2021 și Direcției 
Economice nr. 2561/18.02.2021 din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și de disciplină, 
administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii, prognoze și 
programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe şi integrare europeană; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. e) și f)  din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 7 alin. (4) și (5) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 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 

HOTĂRĂŞTE: 
 

  Art.1. - (1) - Se aprobă contribuția financiară a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la 
Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2021 în valoare de 1.408.000 lei. 
  (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va suporta din bugetul local al Județului Vaslui, în limita sumelor 
alocate cu această destinație. 
  Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul act 
administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, Agenției pentru Dezvoltare 
Regională Nord - Est și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.   

                                                                                           
                                                                                                          Vaslui, ______ februarie 2021 
                        PREȘEDINTE, 
               Dumitru Buzatu                                                                                

                                                                     Avizat pentru legalitate: 
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                            Diana-Elena Ursulescu 
 

                                                                         DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                                      Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
                                                                    îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii. 

                                                                    Director executiv, 
                                                         Mihaela Dragomir 

 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
         este necesar votul majorității absolute. 

 
                                                       
 
 
                                                               
                                                                   

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE     
Nr. 2529/18.02.2021  

                               

                                                                  

     REFERAT DE APROBARE  
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la 

Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 
 

       
      I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:  
Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu modificările și 

completările ulterioare, stabilește cadrul instituțional, obiectivele, competențele și 
instrumentele specifice politicii de dezvoltare regională în România. 

Obiectivele de bază ale politicii de dezvoltare regională în România se realizează prin 
programe finanțate din Fondul național pentru dezvoltare regională și din Fondul pentru 
dezvoltare regională, care se constituie potrivit prevederilor acestei legi. Una dintre sursele de 
finanțare ale Fondului pentru dezvoltare regională o reprezintă contribuțiile anuale ale 
județelor membre ale regiunii, in limita sumelor aprobate prin bugetele județelor. 

Județul Vaslui este membru al Regiunii Nord-Est, alături de județele Neamț, Iași, Suceava, 
Bacău și Botoșani. 

In fiecare regiune de dezvoltare funcționează câte o agenție pentru dezvoltare regională, 
organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care 
funcționează în domeniul dezvoltării regionale. În regiunea noastră funcționează Agenția 
pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, care este și Organism Intermediar pentru Programul 
Operațional Regional. 

Fondul pentru dezvoltare regională se utilizează pentru finanțarea obiectivelor politicilor 
regionale și pentru cheltuielile de funcționare a agențiilor pentru dezvoltare regională. 

Prin Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 17 din 21 decembrie 
2020 a fost stabilită valoarea contribuției fiecărui județ component al regiunii la Fondul pentru 
Dezvoltare Regională pentru anul 2021. Astfel, pentru județul Vaslui, a fost aprobată o 
contribuție în sumă de 1.408.000 lei. 

În conformitate cu prevederile art. 7 alin (4) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea 
regională în România, cu modificările și completările ulterioare, “Consiliile județene, respectiv 
Consiliul General al Municipiului București, după caz, adoptă hotărâri în aplicarea hotărârilor 
consiliilor pentru dezvoltare regională, în termen de maximum 60 de zile de la primirea 
comunicării privind cuantumul contribuțiilor anuale”. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, este necesară și oportună inițierea proiectului 
de hotărâre anexat.  

 II.Impactul socio-economic:nu este cazul. 
              III.Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a Județului 
Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 este 
de 1.408.000 lei și va fi suportată din bugetul local al județului pentru anul 2021.  

    IV.Impactul asupra reglementarilor interne în vigoare: nu este cazul 
    V. Consultări derulate în vederea emiterii proiectului de hotarãre: nu este cazul. 

         VI.Activități de informare publică privind emiterea proiectului de hotãrȃre: nu este 
cazul.     

    VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționale preconizate:  
 Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire 
și Asociației pentru Dezvoltare Regională Nord-Est. 



 Direcția de Dezvoltare și Cooperare va iniția demersuri în vederea includerii sumei 
necesare pentru plata contribuției în bugetul local al județului Vaslui pentru anul 2021, iar 
Direcția Economică va răspunde de includerea acestei sume în bugetul local. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
           VIII.Concluzii, constatări și propuneri:  

Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună 
inițierea și introducerea pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a consiliului județean a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul 
Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
proiect elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean, în vederea dezbaterii și aprobării acestuia de către consiliul judeţean. 

 
 
 
 
 

    PREȘEDINTE, 
                             DUMITRU BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 2552/18.02.2021  
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – 

Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 
 
 

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 
completările ulterioare, Direcția dezvoltare și cooperare, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui 
la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind cooperarea 
interinstituțională pe plan intern/alte atribuții; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: contribuția financiară a Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 este de 
1.408.000 lei și va fi suportată din bugetul local al județului pentru anul 2021. 

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 
proiectul de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. e) și f) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (4) și (5) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, 
cu modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/ activitate 
a compartimentului: nu este cazul. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea 
şi supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafitei Emilian Director executiv DDC 18.02.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef serviciu 18.02.2021  
Întocmit – Enache Andreea Consilier 18.02.2021  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 2561/18.02.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 

 

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 
completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru 
Dezvoltare Regională, pentru anul 2021. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția Economică a 
constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală / cooperarea interinstituțională pe 
plan extern/alte atribuții; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a Județului 
Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2021 este 
de 1.408.000 lei și poate fi suportată din bugetul local al județului pentru anul 2021, 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. (1) lit. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificãrile și 
completările ulterioare; 

- art. 7 alin. (4) și (5) din Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională în România, cu 
modificările și completările ulterioare. 
 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea şi supunerea spre 

dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Judeţean Vaslui.      
 

 
 
 

 Director executiv 

Țuțuianu Mircea  

 






