
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 101/2008 

privind aprobarea cofinanţării proiectului « TinArt » 
 

 - având în vedere adresa Bibliotecii Judeţene “ Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui nr. 
567/13.08.2008, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 7053/13.08.2008; 

- având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi, înregistrată la 
Biblioteca Judeţeană “ Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui sub nr. 526/14.07.2008; 

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

- 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 «TinArt», în valoare totală de 48941 Euro, cu suma de 
4894,1 Euro, în numerar. 
 Art. 2 – Suma de 4894,1  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 Jud. 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 «TinArt» 

 
 În luna februarie, Biblioteca Judeţeană « Nicolae Milescu Spătarul » Vaslui a iniţiat şi depus spre 
finanţare prin Programul de Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2006, proiectul ”TinArt”. 
 Scopul proiectului îl constituie întărirea rolului bibliotecilor din Vaslui, Leova şi Hânceşti în 
formarea şi dezvoltarea capacităţilor de receptare a mesajului virtual-artistic ca punte de legătură între tinerii 
din cele 3 unităţi administrativ-teritoriale prin înfiinţarea cercului de pictură şi derularea unor activităţi de 
artă plastică comune  
 Obiectivele generale al proiectului sunt: 
 Dezvoltarea socio-culturală a zonei de graniţă româno-moldovene prin intensificarea cooperării 

transfrontaliere în domeniul facilitării accesului la cultură; 
 Intensificarea cooperării transfrontaliere prin dezvoltarea socio-culturală a zonei de graniţă româno-

moldovene prin cresterea gradului de acces si de participare la cultura; 
 Creşterea interesului pentru activităţi culturale a tinerilor din regiunile defavorizate geografic, socio-

economic şi cultural; 
 Creşterea capacităţii de comunicare şi exprimare artistică a tinerilor din cele 3 unităţi adm.-terit.; 

Parteneri în cadrul proiectului sunt:  Cons. Raional Leova, Cons. Raional Hânceşti, Cons. Jud. Vaslui. 
Proiectul îşi propune atingerea acestor  obiective prin: 
 Constituirea cercului de pictură „ Paşi spre culoare”; 
 Achiziţia de echipamente şi materiale necesare bunei desfăşurări a activităţilor proiectului; 
 Realiz. unui schimb intercultural workshop-uri sub genericul „ Să pictăm împreună la Hânceşti şi 

Leova; 
 Organizarea şi desfăşurarea unei tabere de pictură la Leova. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 
- va fi înfiinţat un cerc de pictură format din 10 tineri din Vaslui, care vor realiza 80 de lucrări ce vor 
contribui la dezvoltarea simţului estetic şi a cretivităţii; 
- aproximativ 300 de persoane vor participa la schimburile culturale; 
- un număr de 30 de tineri vor socializa şi se vor împrieteni; 
- va fi tipărit şi distribuit un număr de 120 de afişe, 150 de pliante, 100 de fluturaşi informativi; 
- va fi realizat un număr de  60 de cataloage de expoziţie, 60 mape informative, 60 reviste de literatură 

şi pictură, 60 de albume de pictură, distribuite în cele 3 unităţi adm.-terit.,  o expoziţie virtuală 
permanentă pe site-ul Bibliotecii Judeţene Vaslui; 

- realizarea unui număr de 3 expoziţii cu lucrările tinerilor din România şi Republica Moldova la sediile 
celor 3 biblioteci partenere. 

Valoarea totală a proiectului este de 48941 Euro, din care: 44046,9 Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 4894,1 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr. 3872/14.07.2008, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 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.  

Prin hotărârea nr. 11/2008 a Consiliului Judeţean Vaslui , a fost aprobată alocarea sumei de  
61.000 lei la capitolul bugetar “Alte Transferuri” (55.01.08) pentru cofinanţarea proiectelor Phare şI a 
altor programe cu finanţare nerambursabilă. O parte din sumă a fost cheltuită pentru cofinanţarea unui 
proiect aflat în derulare, iar suma de  4894,1 euro (echivalentul a 18.500 lei, calculat la cursul 1 Euro= 
3,7800 lei) urmând  a fi utilizată pentru asigurarea cofinanţării proiectului “TinArt”. 

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

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


