
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.139/2007 
 

privind aprobarea realizării proiectului „Achiziţionare Echipamente specifice pentru Îmbunătăţirea 
Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei 
Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat”  şi a contribuţiei financiare privind co-finanţarea 

proiectului 
 

având în vedere Hotărârea nr.130/2006 a Consiliului Judeţean Vaslui de aprobare a Acordului de 
asociere cu consiliile judeţene Iaşi, Botoşani, Bacău, Neamţ şi Suceava pentru realizarea proiectului 
„Achiziţionare Echipamente specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de 
Intervenţie în Situaţii de Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului 
Ajutor Calificat” 

având în vedere Hotărârea nr.16/2007 privind constituirea Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Nord-Est, aprobată de Consiliul pentru Dezvoltare Regională în şedinţa din data de 30 
iulie 2007; 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului – Programul Operaţional Regional 2007-
1013 – Axa prioritară 3 – “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.3- 
“Îmbunătăţirea dotării cu echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii în situaţii de 
urgenţă”; 
  având in vedere dispozitiile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si 
completarile ulterioare; 

având in vedere Hotararea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate in cadrul operatiunilor finantate prin programele operationale; 

având in vedere Ordinul comun privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru 
domeniul major de interventie “Imbunatatirea dotarii cu echipamente a bazelor operationale pentru 
interventii in situatii de urgenta” in cadrul axei prioritare “Imbunatatirea infrastructurii sociale” din 
cadrul Programului operational regional 2007-2013, emis de catre Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor 
Publice si Locuintelor si Ministerul Economiei si Finantelor nr.910/2007/1.742/2007; 
  având in vedere dispozitiile art.11, art.12, art.13 , art.91 alin.(1) lit.b) si lit.f) şi art. 97 din Legea 
nr.215/2001 a administratiei publice locale, republicată. 

Consiliul Judeţean Vaslui, 
 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. - Se aprobă realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru 
îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei 
medicale de urgenţă şi a primului ajutor calificat”, prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară 
EURONEST –A.D.I.E , constituită în acest scop. 

Art.2. (1) Se aproba plata contribuţiei financiare în valoare de 216.904,10 lei, ce constituie 
obligaţia de plată a Consiliului Judeţean Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociaţiei de 
dezvoltare intercomunitară EURONEST (ADIE) , pentru asigurarea cofinanţării proiectului prevăzut la 
art. 1. 
                     (2) Suma prevăzută la alin.(1) se compune din suma de 182.272,35 lei, reprezentând cota 
parte aferentă  contribuţiei de 2 % a beneficiarului proiectului la cheltuielile eligibile, şi suma de 
34.631,75 lei - cota parte a Consiliului judeţean Vaslui  din taxa pe valoare adăugată aferentă cheltuielilor 
eligibile ale proiectului. 

Art.3.  Suma prevazută la art.1, alin.(1) se va suporta din bugetul local al  Judeţului Vaslui. 



Art.4.   Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia Dezvoltare Locală, 
Integrare Europeană, Relaţii Internaţionale, Direcţia Economică şi Biroul Contabilitate ale Consiliului 
Judeţean Vaslui 

 
Art.5.   Copii ale prezentei hotărâri vor fi comunicate Consiliilor Judeţene: Iaşi,  Bacău, Suceava,  

Botoşani şi  Neamţ. 
                                         Vaslui, 30 noiembrie 2007 

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

                                                                                                                                   Contrasemnează: 
                                                                                                                               Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                            Gheoghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Achiziţionare Echipamente 
specifice pentru Îmbunătăţirea Capacităţii şi Calităţii Sistemului de Intervenţie în Situaţii de 

Urgenţă şi pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă şi a Primului Ajutor Calificat”  şi a 
contribuţiei financiare privind co-finanţarea proiectului 

 
DOMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 

În Programul Operaţ ional Regional 2007-2013, Axa Prioritară  3  are ca obiectiv 
îmbunătăţ i rea infrastructurii sociale, creând premisele necesare asigurării populaţiei cu 
servicii esenţ iale, contribuind astfel la atingerea obiectivului european al coeziunii  
economice şi  sociale, prin îmbunătăţ i rea infrastructurii  serviciilor de sănătate, educa ţie  
, sociale şi  pentru siguranţă  publică  în si tuaţi i  de urgenţă .  

Proiectul „Achiziţionare Echipamente specifice pentru Îmbunătăţ i rea Capacităţ ii  
şi  Cali tăţ i i  Sistemului de Intervenţie în Situaţii  de Urgenţă  ş i  pentru Acordarea 
Asistenţei Medicale de Urgenţă  şi  a Primului Ajutor Calificat” se încadrează  în 
prevederile Programului Operaţional  Regional 2007 – 2013 şi  este inclus în 
posibilităţ ile de finanţare prin instrumente structurale ale Axei 3 - Îmbunătăţ i rea 
infrastructurii sociale, Domeniul Major de Intervenţie 3 -  Îmbună tăţ irea dotări i  cu 
echipamente a bazelor operaţionale pentru intervenţii  în situaţ ii  de urgenţă .  

Valoarea proiectului  pentru Regiunea de Nord-Est, conform ultimei variante a 
Documentului  Cadru de Implementare a Programului Operaţional  Regional 2007 – 2013, 
este de 54.681.704 lei (echivalentul a 16.240.000 Euro), din care 85% valoarea 
contributiei F.E.D.R, 13% valoarea contributiei Guvernului Romaniei si 2% cofinantare 
de la consil iile judetene asociate.   

Pentru implementarea proiectului a fost prevăzută  posibilitatea accesării  
fondurilor în două  etape: prima etapă  2007 – 2008 (cu alocarea de 31.010.991lei ,  
echivalentul a 9.210.000 Euro), iar a doua etapă  în 2009 – 2010 (cu alocarea de 
23.600.004 lei, echivalentul  a 7.009.000 Euro). 

 Cu ocazia întâlnirii  reprezentanţilor jude ţelor fondatoare (Iaş i ,  Bacău, Botoşani,  
Neamţ ,  Suceava şi  Vaslui) care a avut loc la Iaşi  pe data de 10 octombrie 2007 şi  ca 
urmare a corespondenţelor purtate ulterior privitoare la documentele constitutive ale 
Asociaţiei, au fost determinate, în concordanţă  cu prevederile Ghidului Solicitantului  
de finanţare nerambursabilă  în cadrul  domeniului 3.3 al  P.O.R., sumele reprezentând 
contribuţi i le financiare pentru co-finan ţarea proiectului  şi  cele legate de înfiinţarea 
Asociaţiei prin care se va realiza acest  proiect. 

Contribuţ ia Consiliului Judeţean Vaslui  la co-finan ţarea cheltuielilor eligibile 
prevăzute în cadrul proiectului,  reprezintă  1/6 din valoarea de 2%  a contribuţ iei cu 
care vor participa cele şase Consilii  Judeţene din  cadrul Asociaţiei “EURONEST”, 
respectiv suma 216.904,10 lei  (din care 182.272,35 lei contribuţie şi  34.631,75 lei  
T.V.A.). 

Având în vedere cele precizate mai sus, propun: 
- realizarea proiectului „Achiziţionare echipamente specifice pentru îmbunătăţirea capacităţii şi 

calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă, acordării asistenţei medicale de urgenţă şi a 
primului ajutor calificat”, prin Asociaţia de dezvoltare intercomunitară EURONEST (ADIE) , constituită 
în acest scop şi alocarea sumei de 227.404,10 lei, compusă  din următoarele sume: 

-  Suma  de 182.272,35 lei , care reprezintă  contribuţ ia proprie ce revine din 
costurile el igibile aferente proiectului  „Achiziţionare Echipamente Specifice 
pentru Îmbunătăţ i rea Capacităţ ii  şi  Calităţ ii  Sistemului de Interven ţie în 



Situaţi i  de Urgenţă  şi  pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă  şi  a 
Primului Ajutor Calificat”; 

-  Suma de 34.631,75 lei, care reprezintă   contribuţia la costurile neeligibile  
(T.V.A.) aferente proiectului „Achiziţionare Echipamente Specifice pentru 
Îmbună tăţ irea Capacităţ ii  şi  Calităţ ii  Sistemului de Intervenţ ie în Situaţii  de 
Urgenţă  şi  pentru Acordarea Asistenţei Medicale de Urgenţă  şi  a Primului 
Ajutor Calificat”; 

Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl 
aprobaţi în forma prezentată. 

PREŞEDINTE, 
prof. Corneliu Bichineţ 

 


	Consiliul Judeţean Vaslui, 

