
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.160/2008 
privind aprobarea proiectului “Sistem Informatic Integrat al Judetului Vaslui” şi a cheltuielilor 

legate de proiect 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului PROGRAMULUI OPERAŢIONAL 
SECTORIAL “CREŞTEREA COMPETITIVITĂŢII ECONOMICE, Axa Prioritară 3, Domeniul major 
de intervenţie 2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 3.2.1: 
„Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este 
necesar”  
 - 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 Ordinul Ministrului Economiei şi Finanţelor nr.2241/22.07.2008 pentru 
aprobarea Listelor de cheltuieli eligibile pentru proiectele finanţate în cadrul operaţiunilor din domeniul 
major de intervenţie 3.2 „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei serviciilor publice electronice”, Axa 
Prioritară 3 „Tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru sectoarele privat şi public” din cadrul 
Programului Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” (POS CCE) 2007-2013; 
 - 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, cu completările şi modificările ulterioare; 
 - 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 Sistem Informatic Integrat al Judeţului Vaslui în valoare totală de 

6.127.400 lei, din care cheltuieli de investiţii, implementare şi instruire în valoare de  5.067.227 lei. 
Art. 2 - (1) Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului judeţean Vaslui, de 2 % din costurile 

eligibile aferente proiectului, prevăzută la art. 1, în valoare de 102.982 lei. 
                       (2) Se aprobă plata costului neeligibil al proiectului menţionat la art. 1, în valoare de 
978.324 lei, reprezentând TVA.    

Art. 3 - În vederea implementării proiectului prevăzut la art. 1, se mandatează preşedintele 
Consiliului judeţean Vaslui ca, în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze 
pentru : 

• furnizarea contribuţiei proprie ce revine din costurile eligibile aferente proiectului, in valoare de 
102.982 LEI, reprezentând 2% din valoarea totală eligibilă a proiectului; 

• finanţarea costului neeligibil care revine Consiliului judeţean Vaslui, in valoare de 978.324 LEI, 
reprezentând TVA aferent proiectului;  

• finanţarea tuturor cheltuielile care revin Consiliului judeţean Vaslui până la rambursarea sumelor 
solicitate şi în cazul în care sumele acordate pentru prefinanţare nu sunt suficiente, astfel încât să 
se asigure implementarea optimă a proiectului; 



• menţinerea proprietăţii proiectului şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţarea, pe o 
perioadă de cel puţin 60 de luni după finalizare şi să asigure exploatarea şi mentenanţa în această 
perioadă; 

• asigurarea folosinţei echipamentelor şi aplicaţiilor pentru scopul declarat în proiect; 
• ataşarea la ultima cerere de rambursare a raportului de audit final; 
• respectarea reglementărilor naţionale şi comunitare privind egalitatea de şanse, dezvoltarea 

durabilă, regulamentele privind achiziţiile publice, informarea şi publicitatea; 
• respectarea principiului neutralităţii tehnologice (nu se favorizează o anumită marcă, soluţie 

tehnologică hardware sau software) şi oferirea posibilit. unei extinderi ulterioare a sistemului; 
• asigurarea standardelor de securitate şi confidenţialitate a informaţiilor, de prelucrare a datelor cu 

caracter personal conform Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările 
şi completările ulterioare şi conform Legii nr.506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

•  achiziţionarea dreptului de proprietate intelectuală asupra versiunii livrate a aplicaţiei software 
customizate pentru care se solicită finanţare. 
Art. 4 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile dezvoltare locală, 

integrare europeană, relaţii internaţ., economică şi Biroul contabilitate ale Consiliului Jud. Vs.  
   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 “Sistem Informatic Integrat al Judeţului 
Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Consiliul judeţean Vaslui intenţionează să depună spre finanţare proiectul „Sistem Informatic 
Integrat al Judeţului Vaslui” . 

 Proiectul prevede modernizarea administratiei publice locale conform cerinţelor impuse de 
societatea informaţională, care să deservească activitatea instituţiilor publice judeţene, instituţiilor publice 
subordonate, mediului de afaceri si a cetăţenilor. 

Obiectivele specifice vizează: 
1) creşterea calitãţii si accesibilitãţii serviciilor oferite de administraţia publicã prin intermediul 
mijloacelor moderne de comunicare; 
2) realizarea unui flux informaţional rapid si eficient, necesar procesului decizional. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Programului Operaţional Sectorial Creşterea 
Competitivităţii Economice, precum şi ale Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului 
Vaslui 2007-2013, Axa prioritară 6- „Dezvoltarea capacităţii administrative”, domeniul de intervenţie 
6.5-  „Informatizarea administraţiei publice locale”. 

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 6.127.400  lei, din care 
5.067.227 lei cheltuieli de investitii, implementare si instruire. 

Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 5.046.094 
lei, diferenţa de 1.081.306 lei urmând a constitui contribuţia Consiliului jud. Vs dintre care: 

 978.324 lei reprezintă TVA ce va fi platit de Consiliul judeţean, sumă ce va fi rambursată 
de statul roman, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr.29/2007, aprobată cu 
modificari si completari prin Legea nr.249/2007; 

 102.982 lei reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la cofinanţarea a 2 % din 
costurile eligibile ale proiectului; 

Potrivit prevederilor comunitare referitoare la modul de implementare a proiectelor finanţate din 
Fondul European pentru Dezvoltare Regională, Consiliul judeţean Vaslui urmează să asigure, suplimentar 
faţă de contribuţia proprie, şi resursele financiare necesare implementarii optime a proiectului, în 
condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.  

La data de 20 august 2008, MINISTERUL COMUNICAŢIILOR ŞI TEHNOLOGIEI 
INFORMAŢIE a lansat oficial Programul Operaţional Sectorial „Creşterea Competitivităţii Economice” 
2007-2013 (POS CCE), Axa prioritară 3 – Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC) pentru 
sectoarele privat şi public, Domeniul Major de Intervenţie 2 - „Dezvoltarea şi creşterea eficienţei 
serviciilor publice electronice”, Operaţiunea 1 „Susţinerea implementării de soluţii de e-guvernare şi 
asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar””. Ghidul 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. De 
asemenea, Ghidul Solicitantului prevede că partenerii proiectului trebuie să menţină proprietatea 
facilităţilor, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare/dare în exploatare, să asigure exploatarea şi întreţinerea în această perioadă şi să nu înstrăineze, 
închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării  pe o perioada de 3 ani de la 
închiderea oficială a Programului. 

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

 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 


