
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.97/2008 
privind aprobarea cofinanţării proiectului 

«Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale din judeţul Vaslui şi raionul Leova în 
gestionarea infrastructurii transfrontaliere» 

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

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

Moldova 2004-2006, Phare CBC 2006, Prioritatea 1 “Dezvoltare economică şi socială”; 
- 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 «Consolidarea capacităţii autorităţilor publice locale 
din judeţul Vaslui şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere», în valoare totală de 
166.810 Euro, cu suma de 16.681 Euro, în numerar. 
 Art. 2 – Suma de 16.681 Euro prevăzută la art. 1 se va asigura astfel : 3.363 Euro, din bugetul 
local al judeţului Vaslui pe anul 2008, iar 13.318 Euro, din bugetul local al jud. Vaslui pe anul 2009. 
 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 «Consolidarea capacităţii autorităţilor 

publice locale din jud. Vs. şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere» 
  

În luna februarie, Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus spre finanţare prin Programul de 
Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2006, proiectul «Consolidarea capacităţii autorităţilor publice 
locale din judeţul Vaslui şi raionul Leova în gestionarea infrastructurii transfrontaliere”. 
 Scopul proiectului îl constituie implementarea unui sistem informatic geografic la nivelul 
Consiliului judeţean Vaslui în vederea îmbunătăţirii coerenţei în infrastructura judeţului Vaslui la graniţa cu 
raionul Leova şi creşterea gradului de calificare al personalului de specialitate al Consiliului judeţean Vaslui  
şi al Consiliului raional Leova în utilizarea instrumentelor moderne de integrare şi gestiune a informaţiilor cu 
referinţă geografică 
 Obiectivul general al proiectului este: 

 Creşterea gradului de cooperare transfrontalieră în domeniul integrării şi gestiunii informaţiei 
geospaţiale în scopul dezvoltării economico-sociale durabile în zona de graniţă dintre judeţul Vaslui şi 
raionul Leova. 

Partener în cadrul proiectului este Consiliul raional Leova. 
Proiectul îşi propune atingerea acestui obiectiv prin: 

Dezvoltarea unei aplicaţii GIS (instrument modern de gestiune a datelor geografice) la nivelul 
compartimentelor tehnice din cadrul Consiliului judeţean; 
Dotarea compartimentelor tehnice din cadrul Consiliului jud. Vaslui cu instrumente moderne de lucru; 

- Instruirea în utilizarea unor instrumente moderne de integrare şi gestiune a informaţiei cu referinţă 
geografică a 8 specialişti din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi Consiliului raional Leova; 

- Organizarea unei vizite de studiu la Consiliul judeţean Vaslui a speciliştilor din cadrul Consiliului 
raional Leova. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: 
- 5 compartimente din cadrul Consiliului judeţean Vaslui ce cuprind un număr de 29 de 

specialişti, dotate cu instrumente moderne de lucru; 
- 8 specialişti din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi Consiliului raional Leova instruiţi în 

utilizarea unor instrumente moderne de integrare şi gestiune a informaţiei cu referinţă geografică  
- 8 specialişti din cadrul Consiliului judeţean Vaslui şi Consiliului raional Leova instruiţi în 

crearea şi gestionarea bazelor de date cu referinţă geografică; 
- 3 specialişti din cadrul Consiliului raional Leova care vor cunoaşte modul în care funcţionează 

un sistem informatic geografic ca urmare a vizitei de studiu organizate în cadrul proiectului; 
- un mijloc obiectiv de reprezentare şi înţelegere a situaţiei existente şi a programelor de investiţii 

ale Consiliului judeţean Vaslui pentru cetăţenii judeţului Vaslui; 
- un instrument modern de gestiune a datelor geografice care să poată fi accesat de toate 

compartimentele Consiliului judeţean Vaslui şi de serviciile publice din subordine cu rol în identificarea 
priorităţilor de dezvoltare ale judeţului Vaslui. 

Valoarea totală a proiectului este de 166.810 Euro, din care: 150.129 Euro reprezintă contribuţia 
Uniunii Europene, iar 16.681 Euro reprezintă contribuţia proprie. 

Prin adresa nr. 3956/15.07.2008, 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, am aprobat alocarea, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 
2008, a sumei de  11.900 lei (echivalentul a 3.363 Euro, la cursul 1 Euro = 3,5381 lei) pentru cofinanţarea 
acestui proiect, diferenţa urmând a fi asigurată din bugetul pe anul 2009. 

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

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 


