
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.2/2007 
privind aprobarea „Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui  

în perioada 2007-2013” 
 

în temeiul art.104, alin. (1), lit.b coroborat cu  alin. (3), lit.d, şi a art.109 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 – Se aprobă „Strategia de dezvoltare a judeţului Vaslui în perioada 2007-2013”, 
prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Vaslui, ianuarie 2007 
 

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

 
                                Contrasemnează,  

                              Secretarul judeţului Vaslui, 
                                             Gheorghe Stoica 

 
* Anexa se va publica în Suplimentul la Monitorul Oficial al judeţului Vaslui nr.1/2007. 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 

Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui în perioada 
2005-2006 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 

 
 În temeiul art.104, alin. (1), lit. c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
completările şi modificările ulterioare, Consiliul judeţean adoptă strategii, prognoze şi programe de 
dezvoltare economico-socială a judeţului.  
   Pentru elaborarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui în perioada 2005-2006 s-a constituit 
un grup de lucru prin Dispoziţia nr.166/2004 a preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui. 

Pentru identificarea nevoilor de dezvoltare ale judeţului, a fost elaborată Analiza socio-economică, 
în care sunt prezentate principalele aspecte ce caracterizează viaţa socio-economică a judeţului. În acest 
scop au fost utilizate datele existente la Consiliul judeţean, completate cu informaţii furnizate de către 
serviciile publice deconcentrate (Direcţia Judeţeană de Statistică, Direcţia Generală a Finanţelor Publice 
şi Controlului Financiar de Stat, Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Inspectoratul Şcolar, 
Agenţia Judeţeană de Ocuparea Forţei de Muncă), Oficiul Registrului Comerţului, Camera de Comerţ, 
Industrie şi Agricultură, Direcţia Judeţeană pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului. 

Al doilea capitol al documentului strategic cuprinde Analiza SWOT (care defineşte punctele tari, 
punctele slabe, oportunităţile şi riscurile pe fiecare domeniu). Această analiză a fost realizată cu 
consultarea membrilor grupurilor de lucru tematice judeţene,  organizate în cadrul Proiectului 
„Dezvoltarea parteneriatelor locale şi regionale” al Departamentului pentru Dezvoltare Internaţională 
(DFID) al Guvernului Marii Britanii. Astfel, s-a realizat o largă participare a tuturor actorilor interesaţi în 
dezvoltarea judeţului: autorităţi locale,  servicii publice deconcentrate, organizaţii neguvernamentale, 
reprezentanţi ai mediului de afaceri. 

Evaluarea situaţiei existente precum şi Analiza SWOT au permis stabilirea obiectivelor şi 
priorităţilor de dezvoltare a judeţului, pentru perioada 2005-2006. Pentru definirea priorităţilor de 
dezvoltare ale judeţului, au fost avute în vedere atât priorităţile Strategiei de Dezvoltare Regională Nord- 
Est, cât şi priorităţile strategiilor sectoriale, acestea fiind corelate cu necesităţile, posibilităţile şi 
potenţialul de dezvoltare ale judeţului Vaslui. 

Obiectivul general al Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui este creşterea standardului de 
viaţă al populaţiei şi realizarea unei dezvoltări economice şi sociale durabile. Pentru atingerea acestui 
obiectiv general au fost stabilite următoarele obiective specifice:  

• crearea premiselor pentru valorificarea durabilă a resurselor naturale, în special a celor 
agricole; 

• restructurarea şi modernizarea infrastructurii;  
• conservarea, reabilitarea şi protecţia mediului natural şi construit; 
• asigurarea unei dezvoltări economice şi sociale armonioase în profil teritorial, prin intervenţii 

publice şi sprijinirea iniţiativelor private în zonele defavorizate din punct de vedere economic 
şi social. 

Au fost stabilite 7 priorităţi de dezvoltare, după cum urmează: 
o Prioritatea 1 – Infrastructură şi mediu 
o Prioritatea 2 – Sprijinirea afacerilor 
o Prioritatea 3 – Turism 
o Prioritatea 4 – Dezvoltare rurală 
o Prioritatea 5 – Dezvoltarea resurselor umane şi serviciilor sociale 
o Prioritatea 6 – Continuarea reformei în administraţia publică locală 
o Prioritatea 7 – Dezvoltarea cooperării interregionale şi transfrontaliere 

Fiecare prioritate conţine măsuri pentru realizarea cărora se acţionează în mod constant pentru 
identificarea şi atragerea de surse de finanţare, utilizând atât bugetele locale, bugetul de stat cât şi sume 



provenind de la finanţatori internaţionali (Uniunea Europeană, Banca Mondială, guvernele statelor 
membre ale Uniunii Europene, Guvernul SUA). 

Pe baza strategiei, a fost elaborat Programul de dezvoltare pe anul 2005, care cuprinde acţiunile ce 
vor fi realizate în acest an, cu specificarea sumelor alocate, a instituţiilor implicate precum şi a termenelor 
de finalizare. 

Având în vedere importanţa atingerii obiectivelor propuse în cadrul strategiei de  dezvoltare a 
judeţului Vaslui, vă rog să supuneţi dezbaterii şi aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

 


