
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A Nr.98/2008 

privind aprobarea cofinanţării proiectului 
«Planetariu Barlad – Diversificarea ofertei turistice in zona transfrontaliera Vaslui - Soroca» 

 
- având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi 

nr.3959/15.07.2008; 
- 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 proiectulu « Planetariu Barlad – Diversificarea ofertei turistice in 
zona transfrontaliera Vaslui – Soroca », în valoare totală de 460.859 Euro, cu suma de 50.694,49 Euro, în 
numerar. 
 Art. 2 – Suma de 50.694,49 Euro prevăzută la art. 1 se va asigura astfel : 9.300,00 Euro, din 
bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 2008, iar 41.394,49 Euro, din bugetul local al judeţului 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 judeţean 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 
« Planetariu Barlad – diversificarea ofertei turistice in zona transfrontaliera Barlad - Soroca» 

  
 În luna februarie, Muzeul ‘’ Vasile Parvan ‘’ Barlad  a iniţiat şi depus spre finanţare prin 
Programul de Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2006, proiectul „Planetariu Barlad – 
diversificarea ofertei turistice in zona transrontaliera Barlad - Soroca» 
 Scopul proiectului 
Proiectul se va constitui intr-un model de buna practica urmarind dezvoltarea sectorului turistic 
transfrontalier intr-un mod, echilibrat si durabil, astfel incat sa aduca beneficii socio – economice si 
culturale considerabile regiunii. Implementarea proiectului va determina o serie de efecte durabile a 
dezvoltarii regiunii transfrontaliere Vaslui – Soroca. 
 Obiectivul general 
 Obiectivul general al proiectului consta in dezvoltarea potentialului turistic din regiunea de granita 
Romania- Moldova si intesificarea cooperarii economice si sociale transfrontaliere, in vederea cresterii 
contributiei sectorului turistic la dezvoltarea turistica a zonei. 
Obiectivul specific este diversificarea ofertei turistice existente si dezvoltarea turismului stiintific, istoric 
si cultural in zona transfrontaliera Romania – Moldova, respectiv judetul Vaslui, Municipiul Barlad si 
Raionul Soroca in vederea valorificarii comune a potentialului turistic existent de ambele parti ale 
granitei. 

Parteneri în cadrul proiectului sunt Consiliul judeţean Vaslui, Consiliul Raional Sorocai  
Proiectul îşi propune atingerea acestor obiective prin:  
-Achizitionarea si amplasarea unui planetariu in municipiul Barlad in vederea diversificarii ofertei turistice 
existente la ora acuala in judetul Vaslui; 

- Realizarea unei cresteri cu cel putin 15% a numarului de turisti in regiunea trasfrontaliera Romania 
– Moldova in anul 2013 fata de anul 2006; 

- Cresterea cu 10% a numarului de vizitatori ai Muzeului Vasile Parvan din Barlad pana la finalul 
implementarii proiectului; 

- Cresterea cu 10% a numarului de turisti la nivelul Municipiului Barlad si implicit la nivelui judetului 
Vaslui; 

- Intesificarea cooperarii tranfrontaliere prin realizarea unei analize in vederea valorificarii comune a 
potentialului turistic existent de ambele pari ale granitei. 

Rezultatele estimate ale proiectului sunt: - 
- Dezvoltarea sectorului turistic emergent din zona trasfrontaliera Vaslui – Soroca prin 

diversificarea ofertei in domeniul turismului 
- Cresterea gradului de atractivitate turistica a zonei trasfrontaliere Vaslui – Soroca prin construirea 

unui nou obiectiv turistic in Barlad – Planetariu 
- Cresterea vizibilitatii obiectivelor de interes turistic existente in zona transfrontaliera Vaslui – 

Soroca prin intermediul materialelor de promovare realizate( brosuri, turistica, CD – de 
promovare)  

- Dezvoltarea turismului stiintific existent in regiunea transfrontaliera Vaslui – Soroca, in urma 
realizarii analizei potentialului turistic de ambele parti ale granitei 

- Cresterea cererii pentru oferta turistica in zona transfrontaliera Vaslui – Soroca 
- Cresterea numarului de turisti in regiune, in anul 2013 fata de anul 2006 cu cel putin 15% 
- Cresterea veniturilor generate de turism la bugetele locale 
- Transferul bunelor practici dezvoltate prin prezentul proiect catre alte proiecte implementate de 

catre Muzeul „Vasile Parvan”, Consiliul judetean Vaslui, respectiv Consiliul Raional Soroca 
Prin adresa nr. 3959/15.07.2008 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. 13/2008, am aprobat alocarea, din bugetul local al judeţului Vaslui pe anul 
2008, a sumei de  37200 lei (echivalentul a 9300 Euro, la cursul 1 Euro = 4 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 

 


