
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.19/2008 
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline” 
 

având în vedere adresa  nr.891213/23.11.2007 a Oficiului de Plăţi şi Contractare  Phare  din 
cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor; 

având în vedere prevederile din Instrucţiunile pentru solicitanţi  pentru Programul Phare RO 
2005/017 – 553.01.01 - Accelerarea Implementării Strategiei naţionale pentru Îmbunătăţirea Situaţiei 
Romilor; 

având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele 
publice locale; 

având în vedere  art.91, alin (1) lit.f  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 „ Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline”, 
având valoarea totală de 55.199,00 Euro, cu suma de 5.519,90 Euro.  

Art.2 – Finanţarea proiectului prevăzut la art.1 se face din fonduri nerambursabile şi din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2008. 

Art.3 – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia economică şi 
Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui. 

Vaslui, 7 februarie 2008 

 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

             
 
                      Contrasemnează:                  

                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                  Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea cofinanţării 

proiectului „Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline” 
 

 
Doamnelor şi domnilor consilieri, 
În luna august 2007, Consiliul judeţean Vaslui  a iniţiat şi depus pentru finanţare, prin 

Programul  Phare RO2005/017 – 553.01.01 , Accelerarea Implementării Strategiei Naţionale de 
Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor ,  proiectul «Şi ei trebuie să devină cetăţeni cu drepturi depline». 
     Scopul proiectului îl constituie sprijinirea cetăţenilor din comunităţile de romi ale 
municipiilor Vaslui şi Bârlad pentru a intra în posesia unor acte de identitate, stare civilă şi 
proprietate care să le confere statutul de cetăţeni cu drepturi depline ai statului român. 
Obiectivul general al proiectului  este îmbunătăţirea situaţiei romilor prin promovarea unor măsuri de 
incluziune socială , obţinerea statutului de cetăţeni cu drepturi depline , având acces liber la toate 
serviciile publice care necesită declararea identităţii.  
    Partenerii Consiliului judeţean în cadrul proiectului  sunt : 
- Serviciul comunitar judeţean de evidenţă a persoanelor – Vaslui 
- Fundaţia culturală „International Rromani Star” Vaslui 
- Consiliul local al municipiului Vaslui  
- Consiliul local al municipiului Bârlad 
          Proiectul îşi propune să ofere sprijin membrilor  comunităţilor de romi   din  municipiile Vaslui 
şi Bârlad , care , dintr-un motiv sau altul , nu posedă acte de identitate, stare civilă sau proprietate 
asupra spaţiilor în care locuiesc, pentru obţinerea acestora. În plus, pe tot parcursul proiectului, 
membrii comunităţilor de romi vor beneficia de consiliere în ce priveşte modul de obţinere a actelor, 
rolul şi importanţa păstrării acestora în condiţii de siguranţă . 

Normalizarea situaţiei legate de identitatea individului, clarificarea problemelor domiciliului, 
intrarea în legalitate din punct de vedere al spaţiului în care locuiesc, căpătarea unei adrese stabile – 
toate acestea reprezintă factori determinanţi pentru asigurarea accesului acestor persoane la serviciile 
sociale, medicale, educaţionale, etc. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 
Rezultate imediate :  

-  obţinerea a 150 cărţi de identitate , 80 certificate de naştere, 62 acte locative; ---  se estimează că, 
prin obţinerea actelor civile, aproximativ 200 persoane vor intra în legalitate din punct de vedere al 
identităţii; 
-  minimum 1000 persoane consiliate cu privire la importanţa obţinerii şi păstrării în condiţii de 
siguranţă a actelor de identitate, stare civilă şi proprietate. 

Pe termen lung se estimează atingerea următoarelor rezultate: 
- diminuarea  cazurilor de pierdere sau nesolicitare a actelor de identitate şi stare civilă, din motive de 
neglijenţă sau de necunoaştere a importanţei şi rolului acestora în exercitarea unor drepturi, accesul la 
serviciile publice; 
Reducerea efectelor negative pe care le generează lipsa actelor, precum: 
- fenomenul abandonului şcolar în rândul copiilor de etnie romă; 
- dificultăţi în relaţiile cu administraţia locală datorită  lipsei actelor ; 
- acces limitat la serviciile publice, imposibilitatea de a-şi exercita dreptul la vot ; 
- risc major de marginalizare şi discriminare socială, etc.  

Valoarea totală a proiectului este de 55.199,00  Euro, din care: 49.679,10 Euro reprezintă 
contribuţia Uniunii Europene, 5.519,90 Euro reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui. 

Prin adresa nr.891213/23.11.2007, Oficiul de Plăţi şi Contractare Phare din cadrul Ministerului 
Economiei şi Finanţelor  ne-a informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a 
fost preselectat pentru finanţare.  



În vederea asigurării finanţării , Autoritatea contractantă solicită hotărârea consiliului judeţean 
privind aprobarea contribuţiei proprii necesare derulării proiectului . 

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

Preşedinte, 
Prof. Corneliu Bichineţ 

   
 

 
 


