
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.153/2008 
 privind aprobarea proiectului “Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a judeţului 

Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Dezvoltarea 
Capacităţii Administrative, Cererea de proiecte 3/2008  de proiecte fără termen limită de depunere pentru  
- Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”; 
Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de 
dezvoltare locală; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 - având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
 - având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea acestora 
pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 
 - având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor OG nr.29/2007; 
 - având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  

- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

Consiliul judeţean Vaslui,    
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 - Se aprobă proiectul „Reactualizarea Strategiei de dezvoltare economico-socială a 

judeţului Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020”, în valoare totală de         658750.7 lei. 
Art.2 - (1) Se aprobă  cu titlu de contribuţie, plata cotei de 2% din costurile eligibile aferente 

proiectului prevăzut la art.1,  în valoare de 11071.44 lei. 
                       (2) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului prevăzut la art.1  în valoare de    105178.7 
lei, reprezentând TVA.    
 Art.3 – În vederea implementării proiectului prevăzut la art.1, se mandatează Preşedintele 
Consiliului Judeţean, ca în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze pentru: 

a) asigurarea resurselor  financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

c) neînstrăinarea, închirierea, negajarea bunurilor achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Creşterea Capacităţii Administrative, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea 
oficială a Programului. 

d) respectarea , pe durata pregătirii proiectului şi a implementarii acestuia, a prevederilor 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

Art.4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile  dezvoltare locală, 
integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale Consiliului Judeţean 
Vaslui. 

                                 Vaslui, 28 noiembrie 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 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reactualizarea Strategiei de dezvoltare 
economico-socială a jud. Vaslui, cu orizontul de timp 2013-2020”  şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
Pe data de 25 iulie 2008, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional “Dezvoltarea 

Capacităţii Administrative”, din cadrul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, a lansat 
Cererea de proiecte 3/2008, fără termen limită de depunere, pentru   Axa prioritară 1: „Îmbunătăţiri de 
structură şi proces ale managementului ciclului de politici publice”; Domeniul 1.1: Îmbunătăţirea 
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ - Strategii de dezvoltare locală. 

Obiectivul specific al Domeniului 1.1. este de a dezvolta capacitatea de formulare a politicilor 
publice, capacitatea de a realiza o mai bună reglementare şi planificare strategică, precum şi aceea de a 
dezvolta parteneriatele inter-instituţionale.  

Activităţi eligibile în cadrul proiectului sunt: 
• Colectarea informaţiilor, analiza şi prelucrarea datelor pentru elaborarea situaţiei actuale, diagnoza 

spaţiului (cercetare documentară- bază de date, consultări, evaluări, grupuri de lucru, anchete, acţiuni 
participative); 

• Stabilirea obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare;  
• Dezvoltarea unei strategii pe obiectivele strategice de dezvoltare şi operaţionale; 
• Identificarea posibilităţilor de acţiune;  
• Elaborarea de noi strategii de dezvoltare locală; 
• Revizuirea/ actualizarea de strategii de dezvoltare locală; 
• Schimbul de bune practici, vizite de studiu, organizarea de seminarii, conferinţe, acordarea de premii 

în domeniul planificării strategice, politicilor publice şi implementării parteneriatelor; 
Solicitanţii eligibili sunt: ministere, agenţii, autorităţi ale administraţiei publice locale, structurile 

asociative ale autorităţilor publice locale, asociaţii de dezvoltare intercomunitară, ONG-uri cu activitate 
relevantă în domeniul administraţiei publice şi universităţi. 

Ţinând cont de această oportunitate de finanţare disponibilă Consiliul Judeţean Vaslui 
intenţionează să elaboreze o cerere de finanţare depusă în cadrul  Cererii de proiecte nr. 3/2008 - 
Strategii de dezvoltare locală.  
 
Documentul strategic va fi necesar atât pentru planificarea unei dezvoltări echilibrate şi durabile a 
judeţului, dar şi pentru fundamentarea aplicaţiilor de finanţare în vederea accesării Programelor de 
Fonduri Structurale ale Uniunii Europene, pentru toată aria de beneficiari finali din judeţul Vaslui: 
autorităţile publice locale, instituţii publice subordonate, organizaţiile neguvernamentale şi alţi factori 
interesaţi. 
 

În vederea realizării unei planficări integrate a dezvoltării socio – economice, Consiliul Judeţean 
Vaslui trebuie să reactualizeze „Strategia de dezvoltare economico-socială  a judeţului Vaslui, 
perioada 2007 – 2013 cu orizontul de timp 2013-2020”, urmărind să respecte  următoarele linii 
directoare: 
• elaborarea unui document complex şi modern care să fundamenteze politicile publice de la nivel local 

conform modelelor de bună practică existente în Uniunea Europenă; 
• realizarea documentului strategic de către o echipă multidisciplinară cu experienţă în: a) formularea 

de politici publice, b) elaborarea de strategii de dezvoltare locală, c) managementul proiectelor 
finanţate din fonduri de pre-adereare şi Fonduri Structurale. 

•  respectarea criteriilor cheie de calitate utilizate în evaluarea documentelor strategice la nivel europen: 
a) relevanţă, b) eficacitate, c) eficienţă, d) consecvenţă şi coerenţă e) pragmatism, f) sustenabilitate şi 
g) aranjamente de management şi monitorizare, conform „Documentului de lucru privind 
evaluarea ex-ante pentru noua perioadă de programare 2007 – 2013”; 



• Alinierea la recomandările  cu privire la calitate formulate în cadrul proiectului „O bază solidă 
pentru planificarea şi implementarea coerentă de strategii locale”, 

• parcurgerea unui proces participativ de planificare strategică, care să asigure consultarea şi implicarea 
factorilor locali interesaţi şi a comunităţii, 

• utilitatea în vederea demonstrării şi susţinerii necesităţii unui portofoliu de proiecte care va fi înaintat 
spre finanţare prin Programele Operaţionale Regional şi Sectoriale disponibile în România, 

•  utilizarea unor tehnici şi instrumente moderne de planificare strategică care să includă: procesarea şi 
analiza de date statistice şi trenduri identificate la nivel local, judeţean, regional şi naţional, 
formularea de previziuni demografice şi economice, analiza unor factori de competitivitate, generarea 
de scenarii de dezvoltare spaţială şi economică a oraşului  

•  Insoţirea Strategie de un Plan de Acţiune, structurat, care să includă: acţiuni, durată, responsabilităţi, 
ţinte cheie, valoare estimativă a investiţiilor şi, nu în cele din urmă, raportată la sursele de finanţare 
existente, disponibile prin accesarea de finanţări şi/sau mobilizarea unor instrumente de creditare 
şi/sau investiţii private. 

Rezultatele proiecului vor include: 
• „Strategia de dezvoltare economico-socială a judeţului Vaslui pe perioada 2009 – 2013, cu orizont 

2013 – 2020” elaborată, conform standardelor de calitate ale Uniunii Europene în domeniul 
planificării strategice; 

• Portofoliul de proiecte al judeţului Vaslui, destinat accesării Programelor de Fonduri Structurale ale 
Uniunii Europene, realizat 

•  „Profilul socio-economic şi demografic al judeţului Vaslui” elaborat; 
• 1 sesiune de instruire organizată şi defăşurată pentru Ocupaţia de Manager de proiect (Cf. Cod COR: 

241919) pentru 24 de beneficiari, standardelor CNFPA legate de organizarea formării profesionale a 
adulţilor; 

• Un infochiosk de uz extern achiziţionat pentru susţinerea procesului de consultare publică; 
• O vizită de studii într-o regiune similară cu specificul judeţului Vaslui, în vederea analizării 

proceselor de planificare strategică, consultare publică şi accesare de Programe de Fonduri Structurale 
ale Uniunii Europene. 

Proiectul ce urmeză a fi depus este în concordanţă cu următoarele documente, utilizate în vederea 
fundamentării necesităţii şi încadrării în contextul strategic relevant: 
• „Planul Naţional de Dezvoltare 2007 – 2013” 
• „Cadrul Strategic Naţional de Referinţă”  
• „Programul Operaţional pentru Dezvoltarea Capacităţii Administrative” 
• „Planul de dezvoltare regională 2007 – 2013, al Regiunii de dezvoltare  Nord Est” 

Pachetul de finanţare al proiectului cuprinde:  

SURSE DE FINANŢARE VALOARE PROCENT 
Valoarea totală a proiectului (sumă maximă pe care Consiliul 
Judeţean Vaslui o estimează ca valoare a bugetului) 

658750.7 
 

100% 

Valoarea neeligibilă a proiectului – TVA 
(recuperabil de către CJ Vaslui) 

105178.7 
 

15.96 % 

Valoarea eligibilă a proiectului 553572  
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată (sumă maximă 
pe care Consiliul Judeţean Vaslui  intenţioneză să o solicite) 

542500.6 
 

98% din costurile eligibile 

Contribuţia solicitantului 11071.44 2% din costurile eligibile 
Din surse proprii  11071.44 100% 
Împrumut 0% 0% 

Contribuţia Consiliul Judeţean Vaslui în cadrul acestui proiect este de 2 % din valoarea costurilor 
eligibile, înaintat de către Consiliul Judeţean Vaslui către Autoritatea de Management a Programului 
Operaţional  Dezvoltarea Capacităţii Administrative.  

Valoarea totală a întregului proiect este de 658750.7 lei.  
Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 542500.6, 
diferenţa de 11071.44 urmând a fi suportată de către Solicitant,  Consiliul judeţean Vaslui.  
Contribuţia care trebuie asigurată de Consiliul judeţean Vaslui este de 116250.1 lei , dintre care:  

• 105178.7 lei reprezintă TVA ce va fi platit de consiliul judeţean (din care suma de  



105178.7 lei va fi rambursată de statul roman, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului 
nr.29/2007, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007); 

• 11071.44 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului; 
Ghidul solicitantului prevede documentele obligatorii care trebuie să însoţească cererea de 

finanţare nerambursabilă. 
Unul dintre aceste documente este şi hotărârea consiliului judeţean de aprobare a proiectului şi a 

cheltuielilor legate de proiect.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma 

prezentată. 
Preşedinte, 

Vasile Mihalachi 
 


