
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.86/2007 
privind aprobarea cofinanţării proiectului 

„Caravana Veselă” - Teatru de joacă fără frontiere 
 

 având în vedere adresa Bibliotecii judeţene “Nicolae Milescu Spătarul” nr.272/5.07.2007 şi 
înregistrată la Consiliul judeţean sub nr.3697/6.07.2007 

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 Vaslui, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
 Art.1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului „Caravana Veselă” - Teatru de joacă fără frontiere, 
în valoare totală de 48062 EURO, cu suma de 4806,2  Euro, în numerar. 

Art.2 – Suma de 4806,2  Euro prevăzută la art.1 se va asigura astfel : 1000 Euro, din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2007, iar 3806,2 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 

„Caravana Veselă” - Teatru de joacă fără frontiere 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
 

 În luna martie,  Biblioteca Judeţeană « Nicolae Milescu Spătarul » Vaslui a iniţiat şi a depus 
pentru finanţare, prin Programul de Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2005, proiectul „Caravana 
Veselă” - Teatru de joacă fără frontiere. 

 Scopul proiectului îl constituie promovarea teatrului fără frontiere ca punte de legătură între tinerii de 
pe cele doua maluri ale Prutului, prin înfiinţarea trupei de teatru de amatori  „Caravana Vesela” şi derularea 
unui complex de acţiuni culturale cu specific teatral în Vaslui,  Leova, Hînceşti, Ialoveni, Chişinau. 

 Obiectivele generale ale proiectului sunt: 
• Dezvoltarea sociala durabila a zonei de la frontiera româno- moldoveană, prin 

intensificarea cooperării transfrontaliere in domeniul cultural 
• Stimularea implicării active a tinerei generaţii de pe ambele maluri ale Prutului în 

cunoaşterea,  valorificarea si diseminarea valorilor culturale comune. 
• Întărirea rolului bibliotecilor din zona de graniţă în promovarea culturii in regiuni 

defavorizate geografic si socio-cultural. 
Concret, proiectul „Caravana Veselă – teatru de joacă fără frontiere” îşi propune să creeze noi 

oportunităţi de petrecere a timpului liber şi de stimulare a lecturii a tinerilor cu vârstă cuprinsă între 7-18 
ani din Vaslui, Leova, Hânceşti, Ialoveni şi Chişinău prin înfiinţarea unei trupe de teatru formată din 
tineri din Vaslui care să ofere spectacole în bibliotecile şi în spaţii neconvenţionale (parcuri, pieţe publice, 
etc)  din cele 5 unităţi administrativ-teritoriale.     

 Proiectul îşi mai propune să întărească cooperarea dintre cele cinci regiuni din România şi 
Republica Moldova prin organizarea unor manifestări culturale de tipul colocviului şi spectacolului 
lectură în cadrul cărora vor participa oameni de cultură, studenţi, elevi, cadre didactice, bibliotecari şi 
utilizatori ai bibliotecilor care manifestă interes pentru lectură şi teatru.  

Partenerii proiectului sunt: Consiliul Judeţean Vaslui, Consiliul Raional Hânceşti, Primăria 
Ialoveni, Biblioteca pentru copii „Ion Creangă” Chişinău, Consiliul Raional Leova. 

Consiliul judeţean  Vaslui, în calitate de partener, va asigura: cofinanţarea proiectului,  asigurarea 
relaţiei instituţionale cu consiliile raionale partenere,  un expert din cadrul Direcţiei de Integrare 
Europeană care va avea rol de consultant pentru asigurarea unui management eficient pentru sprijin în 
derularea procedurilor de achiziţii în conformitate cu procedurile agreate de finanţator,  precum şi pentru 
respectarea manualului de identitate vizuală.  

Valoarea totală a proiectului este de 48062  Euro, din care: 43255,8 Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 4806,2  Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr.272/5.07.2007, înregistrată la Consiliul judeţean Vaslui sub nr.3697/06.07.2007,  
Biblioteca „Nicolae Milescu Spătarul”  ne face cunoscut faptul că, în urma recomandării comitetului de 
evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare, însă pentru a trece în ultima etapă de evaluare este 
nevoie de prezentarea unor documente de eligibilitate. 

Selecţia finală urmează a se face pe baza acestor documente,  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. 

Suma necesară în anul 2007 pentru cofinanţarea proiectului este de 1000 Euro, diferenţa de 
3806,2 Euro, urmând a fi asigurată din bugetul local al Consiliului judeţean Vaslui 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 
 


	                                           Gheorghe Stoica 
	 
	 
	 
	 
	 
	  

