
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.87/2006 
privind adoptarea Strategiei judeţene antidrog  pentru perioada 

2006- 2008 
 

 având în vedere adresa Centrului de prevenire, evaluare şi consiliere antidrog Vaslui 
nr.1881237 din  02.08.2006;  
 având în vedere Hotărârea Guvernului nr.73/2005 privind aprobarea Strategiei naţionale 
antidrog în perioada 2005- 2012; 
 în temeiul dispoziţiilor art.104 alin.(1) lit.f, şi art.109 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare ; 
         Consiliul judeţean Vaslui ; 
         

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art. 1. - Se adoptă  Strategia judeţeană antidrog pentru perioada 2006-2008, prevăzută în 
anexa nr.1. 

Art.2.  – Se aprobă   Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei judeţene antidrog în 
perioada 2006-2007 prevăzut în anexa nr.2. 

Art.3. – Anexele nr.1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.                                                            
                                                                                 Vaslui, 28 august 2006   

 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                                                                                                              Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                              Gheorghe Stoica 



R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

INFORMARE 
privind contractele de finanţare nerambursabilă încheiate conform prevederilor Legii 350/2005 privind 
regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi non-profit de interes 

general 
 
 Prin Hotărârea nr. 37/2006, Consiliul judeţean a aprobat Programul judeţean pentru acordarea 
de finanţări nerambursabile a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2006. Prin acest 
program, a fost alocată suma de 500.000 RON organizaţiilor neguvernamentale din judeţul Vaslui cu 
activitate în domeniul culturii şi sportului, pentru proiecte care sa aibă ca scop dezvoltarea activităţii 
culturale şi sportive în judeţul Vaslui. 
 Prin Dispoziţia nr. 86/2006, preşedintele Consiliului judeţean a desemnat membrii Comisiei 
pentru gestionarea Programului judeţean pentru acordarea de finanţări nerambursabile a activităţilor 
nonprofit de interes general pe anul 2006, după cum urmează: 
 Preşedinte: Dumitru Buzatu, vicepreşedintele Consiliului judeţean Vaslui ; 
 Membri: 
        Huideş Manuela, director executiv, Direcţia administraţie publică; 
 Chircu Mihaela, director executiv, Direcţia dezvoltare locală, integrare europeană, 

relaţii internaţionale;  
 Anton Aurel, director executiv adjunct, Direcţia economică ; 
 Huzum Diana, consilier, Biroul contabilitate ; 
            Secretar :  Manolachi Petrică, consilier, Direcţia tehnică. 

În perioada 26 aprilie- 10 iunie 2006, Comisia a elaborat pachetele informative pentru cele 
două tipuri de proiecte, care cuprind instrucţiuni pentru aplicanţi, criteriile de eligibilitate, criteriile şi  
grilele de evaluare, formate standard pentru cererea de finanţare şi buget, precum şi contractele- cadru.  
 Publicitatea Programului a fost asigurată prin publicarea apelului pentru depunerea de proiecte 
in Monitorul Oficial al României partea a VI-a, nr. 120 din data de 16 iunie 2006, în ziarele 
„Monitorul de Vaslui” din data de 10 iunie 2006 şi „Adevărul de Vaslui” din data de 9 iunie 2006, 
precum şi pe site-ul Consiliului judeţean. 
 Până la data limită de depunere a proiectelor, respectiv 10 iulie 2006, au fost primite 14 
proiecte, 7 proiecte pentru domeniul „Cultură” şi 7 pentru domeniul “Sport”. 
 În perioada 13 iulie- 9 august 2006, a avut loc evaluarea proiectelor, din punct de vedere al 
conformităţii administrative, eligibilităţii, precum şi al calităţii tehnice a cererilor de finanţare. Din 
totalul de 14 proiecte depuse, au fost respinse 2 proiecte, după cum urmează : 
 
Nr. 
crt 

Denumirea 
organizaţiei 

Denumirea proiectului Motivul respingerii 

1 Asociaţia judeţeană 
de fotbal 

Cupa « Podul Înalt » La data depunerii proiectului nu a 
îndeplinit condiţiile de eligibilitate 
prevăzute de Legea 350/2005 

2.  Asociaţia « Sirius » 
Bârlad 

Concursul regional de 
astronomie şi ecologie 
« Vrem o planetă curată » 

Bugetul cuprinde 89 % cheltuieli 
neeligibile 

    
 
 Au fost aprobate pentru finanţare 12 proiecte, 6 pentru domeniul « Cultură » şi 6 pentru 
domeniul « Sport » , după cum urmează : 



 
I. Domeniul “Cultură” 
 
Nr. crt Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Valoarea finanţării 

aprobate (RON) 
1 Asociaţia astronomică 

“Sirius”- Bârlad 
Editarea revistei “Paşi spre infinit” nr. 
15 

1.890  

2 Asociaţia Universitatea 
populară cultural-  
ştiinţifică “Moldova” 
Iaşi- filiala judeţeană 
Vaslui  

Caravana tineretului 2006 24.745,5 

3 Asociaţia “Acţiunea 
Socială” Vaslui 

Folclor vasluian european 52.272 

4 Asociaţia “Tinere 
vlăstare- 2000” 
Pogoneşti 

Colindând în Europa 48.211  

5 Fundaţia de arta « Sf. 
Luca » Bârlad 

Concurs naţional de pictură, grafică, 
sculptură şi artă decorativă N.Tonitza, 
ediţia a VIII-a ; Simpozion cu tema 
« Postmodernismul începutului de 
secol- integrarea artei româneşti în 
cultura europeană » 

49.500 

6 Asociaţia astronomică 
« Sirius » Bârlad 

Participare la Forumul ecologic 
internaţional al copiilor « Green 
Planet »- ediţia a II-a 

21.560 

TOTAL 198.178,5 
 
Suma rămasă nealocată este de 1821,5 RON. 
 
II. Domeniul « Sport » 
 
Nr. crt Denumirea organizaţiei Denumirea proiectului Valoarea finanţării 

aprobate RON 
1 Clubul sportiv « Liga 

de est » Vaslui 
Participare Cupa României Taekwondo 
I.T.F. 

11.806 

2 Clubul sportiv « Liga 
de est » Vaslui 

Stagiu de pregătire Taekwondo I.T.F. 21.715 

3 Handbal Club Vaslui Participare campionatul naţional de 
handbal Divizia A masculin 

85.930 

4 Asociaţia judeţeană de 
rugby  

Dezvoltarea activităţii rugbystice în 
judeţul Vaslui 

45.000 

5 Asociaţia judeţeană de 
gimnastică  

Egalitate de şanse pentru sportivele 
(gimnaste începătoare) din judeţul Vaslui 

26.471 

6 Clubul sportiv “Alone 
Tiger” Vaslui 

Creşterea performanţei în şah şi arte 
marţiale a elevilor din judeţul nostru în 
competiţiile naţionale şi internaţionale 

30.933 RON 

TOTAL 221.855 RON 
  



Suma rămasă nealocată este de 78.145 RON. 
 
Până la aceasta dată au fost semnate contractele de finanţare cu organizaţiile câştigătoare. 
Derularea proiectelor va avea loc în perioada 21 august- 15 decembrie 2006. 
 

Preşedintele Comisiei pentru gestionarea Programului judeţean pentru acordarea de finanţări 
nerambursabile a activităţilor nonprofit de interes general pe anul 2006, 

  
Dumitru Buzatu, 
Vicepreşedinte al Consiliului judeţean Vaslui 
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