
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.85/2007 
privind aprobarea cofinanţării proiectului 

« Europa nostra - program pilot de comunicare pe teme europene » 
 

având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi  
nr.1247/29.06.2007, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.3569/02.07.2007; 

având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate Romania- 
Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, Prioritatea 2 “Acţiuni People to People FCPM”; 

având în vedere hotărârea Consiliului judeţean nr.8/2007 privind adoptarea bugetului local al 
judeţului Vaslui pe anul 2007; 

având în vedere prevederile Legii nr.273/2007 privind finanţele publice locale; 
în temeiul dispoziţiilor art.91, alin (1) lit. b şi ale art.97, alin (1) din Legea nr.215/2001 privind 

administraţia publică locală, republicată, 
Consiliul Judeţean Vaslu, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

 Art.1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului « Europa nostra- program pilot de comunicare pe teme 
europene », în valoare totală de 55.000 Euro, cu suma de 5.500 Euro, în numerar. 
 Art.2 – Suma de 5.500 Euro prevăzută la art.1 se va asigura astfel : 1015 Euro, din bugetul local 
al judeţului Vaslui pe anul 2007, iar 4485 Euro, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008. 
 Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează direcţiile 
economică şi dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale ale Consiliului judeţean Vaslui. 

Vaslui, 11 iulie 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 
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului 
« Europa nostra- program pilot de comunicare pe teme europene » 

  
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 
 În luna martie, am iniţiat şi depus pentru finanţare, prin Programul de Vecinătate România- 
Moldova Phare CBC 2005, proiectul « EUROPA NOSTRA- PROGRAM PILOT DE COMUNICARE 
PE TEME EUROPENE ». 
 Scopul proiectului îl constituie crearea unui complex de resurse (umane, materiale şi informationale) 
utilizabile pe termen mediu şi lung, care să asigure dezvoltarea unei activităţi transfrontaliere durabile de 
comunicare, schimb de informaţii, know-how şi experienţă pe teme europene, în beneficiul tinerilor din 
Vaslui, Hânceşti, Leova şi Soroca. 
 Obiectivele generale ale proiectului sunt: 

 Întărirea cooperării transfrontaliere între autorităţile şi instituţiile publice implicate în educarea 
tinerei generaţii; 

 Creşterea gradului de conştientizare a valorilor europene comune pe care le împărtăşesc tinerii 
români şi moldoveni; 

 Intensificarea contactelor şi a schimburilor între tinerii din România şi din Republica Moldova; 
 întărirea capacităţii instituţionale a autorităţilor din unităţile administrativ-teritoriale Vaslui, 

Hânceşti, Leova şi Soroca de a elabora şi implementa proiecte comune în viaţa economică, culturală şi 
socială din zonă. 

Partenerii proiectului sunt Inspectoratul şcolar judeţean Vaslui şi consiliile raionale din Hânceşti, 
Leova şi Soroca. 

Practic, proiectul îşi propune să crească gradul de informare europeană al elevilor de liceu din cele 
patru unităţi administrativ teritoriale partenere, prin organizarea şi desfăşurarea de lecţii pe teme 
europene, schimburi de experienţă între cadrele didactice şi elevii din Vaslui, Hânceşti, Leova şi Soroca, 
deschiderea de puncte de informare europeană şi desfăşurarea unui concurs de proiecte de comunicare. 

Consiliul judeţean va pune la dispoziţia proiectului resursele materiale, umane şi informaţionale 
existente la Centrul de informare Europa şi va beneficia de dotarea centrului cu echipamente informatice 
şi de multiplicare.   

Valoarea totală a proiectului este de 55.000 Euro, din care: 49.500 Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 5.500 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr.1247/29.06.2007, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr. 3569/02.07.2007, 
Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a informat că, în urma recomandării 
comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. Selecţia finală urmează a se face pe 
baza documentelor de eligibilitate, care trebuie depuse până pe data de 13.07.2007, ora 16,00. Unul dintre 
documentele solicitate este şi hotărârea consiliului judeţean de aprobare a cofinanţării proiectului. 

Prin hotărârea nr.8/2007, am aprobat alocarea, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2007, a 
sumei de 1015 Euro pentru cofinanţarea acestui proiect, diferenţa urmând a fi asigurată din bugetul pe 
anul 2008. 

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

Preşedinte, 
Prof. Corneliu Bichineţ 

 
 


	H O T Ă R Â R E A  Nr.85/2007 
	                                          Gheorghe Stoica  

