
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.162/2007 
pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea 

participării Consiliului judeţean Vaslui, ca partener,  
la realizarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” 

 
având în vedere adresa nr.4646/28.11.2007 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Vaslui, înregistrată 

la Consiliul judeţean Vaslui cu nr.7284/28.11.2007; 
în temeiul art.91, alin. (6), lit. a) şi ale art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 

publică locală cu completările şi modificările ulterioare; 
Consiliul judeţean Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 Articol unic – Articolul 2 din Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea 
participării Consiliului judeţean Vaslui, ca partener, la realizarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi 
pentru fiecare” se modifică după cum urmează: 
 
 

  “Art.2. - Se aprobă cofinanţarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”, cu 
suma de 16.700 Euro, din alocaţiile bugetare pe anii 2007 şi 2008 ale Şcolii speciale “Aurora” Vaslui, 
partener în proiect.” 

        Vaslui, 18 decembrie 2007 

P R E Ş E D I N T E, 

Corneliu Bichineţ 
                      Contrasemnează:                  

                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                          Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
pentru modificarea art.2 din Hotărârea Consiliului judetean Vaslui nr.13/2007 privind aprobarea 

participării Consiliului judeţean Vaslui, ca partener,  
la realizarea proiectului “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare” 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Proiectul “O şcoală pentru toţi şi pentru fiecare”, în cadrul Programului PHARE/2005/017-

553.10.01.02 “Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate” îşi propune promovarea 
principiilor egalităţii de şanse în educaţie şi al învăţării pe tot parcursul vieţii, pentru a asigura 
accesul egal la educaţie, indiferent de caracteristicile individuale – deficienţe fizice sau mentale, originea 
culturală sau socio-economică, limba maternă, originea etnică, faptul că persoana provine dintr-o zonă 
geografică izolată.  

Bugetul total al proiectului este de 166.700 Euro, din care un procent de minim 10 % trebuie 
asigurat de către partenerii din proiect. 

Potrivit normelor care reglementează acest program de finanţare, Consiliul judeţean este 
partener obligatoriu şi trebuie să asigure co-finaţarea în numerar a proiectului, în sumă de 16.700 
Euro. 

În urma vizitei de precontractare privind aprobarea finală a proiectului PHARE/2005/017-
553.10.01.02 “Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”, cu titlul “O şcoală pentru toţi şi 
pentru fiecare” durata de implementare a proiectului s-a redus la 12 luni, pentru perioada 1.12.2007 – 
1.12.2008. 

Având in vedere cele prezentate mai sus, precum şi importanţa implicării tuturor autorităţilor şi 
institutiilor publice responsabile în facilitarea accesului la educaţie a grupurilor dezavantajate, vă rog să 
aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
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