
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.100/2008 
privind aprobarea cofinanţării proiectului  «Sportul-prietenie şi competiţie» 

 
- având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră laşi, înregistrată la Consiliul 

judeţean Vaslui sub nr. 3956/15.07.2008; 
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate România- Moldova 

2004-2006, Phare CBC 2006, Prioritatea 2  "Acţiuni People to people "; 
- având în vedere hotărârea Consiliului judeţean nr. 11/2008 privind adoptarea bugetului local al judeţului 

Vaslui pe anul 2008; 
- având în vedere prevederile Legii 273/2007 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
- în temeiul dispoziţiilor art. 91, alin (1) lit. b şi ale art. 97, alin (1) din Legea 215/2001 privind administraţia 

publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
Consiliul Judeţean Vaslui 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
Art. 1 - Se aprobă cofinanţarea proiectului «Sportul-prietenie şi competiţie», în valoare totală de 54.694 

Euro, cu suma de 5.500 Euro, în numerar. 
Art. 2 - Suma de 5.500 Euro prevăzută la art. 1 se va asigura 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, 29 august 2008 
  P R E Ş E D I N T E ,  

Vasile Mihalachi 
               Contrasemnează: 

        Secretarul judeţului Vaslui,               
                                                                                                                                                                            Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE  
La proiectul de hotărâre privind aprobarea cofinanţării proiectului «Sportul-prietenie şi competiţie» 

 
În luna februarie, Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus spre finanţare prin Programul de Vecinătate România - 

Moldova Phare CBC 2006, proiectul «Sportul - prietenie şi competiţie». 
Scopul proiectului îl constituie dezvoltarea unui calendar competiţional sportiv pentru elevii Şcolii 

Speciale „Aurora” (judeţul Vaslui) şi a Şcolii Internat Speciale din raionul Hânceşti (Republica 
Moldova), precum şi creşterea gradului de instruire al personalului didactic implicat în activitatea zilnică 
a elevilor, asigurarea asistenţei recuperatorii şi profilactice de specialitate necesar creşterii şi dezvoltării 
armonioase şi diversificarea oportunităţilor de practicare a activităţilor fizice şi sportive a elevilor cu 
nevoi speciale. 

Obiectivul general al proiectului este: 
-  Creşterea nivelului de cooperare educaţională transfrontalieră între judeţul Vaslui şi raionul 

Hânceşti în domeniul educaţiei elevilor cu nevoi speciale. 
Partener în cadrul proiectului este Consiliul raional Hînceşti. 
Proiectul îşi propune atingerea acestui obiectiv prin: 
- organizarea a două seminarii de instruire şi două sesiuni de informare destinate învăţătorilor şi 

profesorilor diriginţi din cadrul celor două şcoli. 
- amenajarea şi  dotarea sălii de kinetoterapie, a sălii de educaţie fizică şi a terenului de sport din 

cadrul Şcolii Speciale „Aurora”. 
- organizarea a două competiţii sportive între elevii celor două şcoli şi pe de altă parte 

posibilitatea de diversificare a tipurilor de activităţi desfăşurate după dotarea logistică a bazei 
sportive. La competiţiile organizate vor participa elevi atât din Vaslui, cât şi din raionul 
Hânceşti, însoţiţi de profesori şi părinţi. 
Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 

-   2 competiţii sportive pentru elevii cu nevoi speciale ale şcolilor partenere vor fi organizate în 
cadrul proiectului în luna a 6-a şi în luna a 9-a din calendarul desfăşurării activităţilor proiectului; 

- 318 elevi din cadrul celor două şcoli speciale vor participa la competiţiile sportive;  
- o sală de kinetoterapie va fi amenajată şi dotată cu echipamente la standarde europene începând cu 

luna a 4-a din calendarul desfăşurării activităţilor proiectului;  
- baza sportivă a Şcolii Speciale „Aurora” Vaslui va fi amenajată şi modernizată corespunzător 

pentru a putea fi folosită la organizarea competiţiilor sportive; 
- 2 seminarii de instruire pentru cadrelele didactice ale Şcolii Speciale „Aurora” Vaslui şi a Şcolii 

Internat Speciale Hânceşti vor fi organizate în luna a 5-a şi în luna a 9-a din calendarul desfăşurarii 
activităţilor proiectului;  

- 80 de cadre didactice şi 50 de părinţi ai elevilor cu nevoi speciale vor lua parte la seminariile de 
instruire şi sesiunile de informare realizate în cadrul programului; 

- 100 mape de prezentare a programului şi a calendarului competiţional dintre şcolile din Vaslui şi 
Hânceşti vor fi editate;  

- 200 de fluturaşi vor fi editaţi pentru promovarea activităţilor din cadrul proiectului; 
- prin promovarea în mass-media a programului, opinia publică va fi sensibilizată asupra 

problematicii vizate. 
Valoarea totală a proiectului este de 54.694 Euro, din care: 49.194 Euro reprezintă contribuţia Uniunii Europene, 

iar 5.500 Euro reprezintă contribuţia proprie. 
Prin adresa nr. 3956/15.07.2008, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră laşi ne-a informat că, în 

urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare. Selecţia finală a fost realizată, 



semnarea contractului de finanţare fiind condiţionată de adoptarea şi transmiterea către Autoritatea contractantă, 
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţei, a hotărârii de cofinanţare pentru proiect. 

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

Vasile Mihalachi 
 


