ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.160/2007
privind aprobarea cofinanţării proiectului „Viziuni Comune”
având în vedere adresa Biroului Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi
nr.1934/02.10.2007;
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului pentru Programul de Vecinătate RomâniaMoldova 2004-2006, Phare CBC 2005, Prioritatea 1 „Dezvoltare Economică şi Socială”;
având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice
locale;
în temeiul art.91, alin (1) lit.b şi alin (6), lit. a şi ale art.97, alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată;
Consiliul judeţean Vaslui,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1 – Se aprobă cofinanţarea proiectului „Viziuni comune”, având valoarea totală de 62.950
Euro, cu suma de 6.295 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, 18 decembrie 2007
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 „Viziuni comune”
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În luna martie, Consiliul judeţean Vaslui a iniţiat şi depus pentru finanţare, prin Programul de
Vecinătate România- Moldova Phare CBC 2005, proiectul « Viziuni comune».
Scopul proiectului îl constituie sprijinirea administraţiilor publice din comunităţi mici din
judeţul Vaslui, raioanele Soroca şi Hînceşti, în elaborarea de strategii proprii de dezvoltare economicosocială, printr-o serie de activităţi menite să le îmbunătăţească capacitatea de analiză, planificare şi
identificare a resurselor necesare pentru dezvoltarea comunitară.
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă :
-

Întărirea capacităţii instituţionale a administraţiilor publice, de pe ambele maluri ale Prutului,
pentru susţinerea dezvoltării socio-economice a comunităţilor din care fac parte, utilizând
principiul cooperării transfrontaliere.

Partenerii proiectului sunt Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliile raionale din Hânceşti şi Soroca.
Proiectul îşi propune să sprijine comunităţile locale mici, de pe ambele maluri ale Prutului, în
elaborarea de Strategii de dezvoltare economico- sociale, pentru perioada 2008-2013, prin:
-

organizarea unor ateliere de formare formatori în planificare strategică;

-

organizarea unor ateliere de instruire a funcţionarilor publici în domenii prioritare de interes;

-

elaborarea şi tipărirea a 7 strategii de dezvoltare locală pentru unităţi administrativ teritoriale
de pe ambele maluri ale Prutului.

Rezultatele estimate ale proiectului sunt:
-

7 strategii de dezvoltare pentru 7 unităţi administrativ-teritoriale de pe ambele maluri ale Prutului
(3 comune din judeţul Vaslui, 2 primării din raionul Hânceşti, 2 primării din raionul Soroca);

-

6 formatori în planificare strategică din Republica Moldova, care vor asista reprezentanţii din
comunităţile locale selectate în procesul de elaborare al Strategiilor, şi vor putea replica experienţa
lor şi in relaţia cu alte comunităţi rurale/mici;

-

700 de exemplare ale Strategiilor de dezvoltare pentru comunităţile selectate (câte 100 pentru
fiecare primărie), ce vor fi tipărite şi vor constitui modele de bună practică pentru celelalte
comunităţi locale din mediul rural;

-

60 de funcţionari publici instruţi în planificare strategică, surse de finanţare şi scrierea unei
cereri de finanţare(30 din România şi 30 din Moldova);

-

un model de lucru viabil pentru acordarea de asistenţă în elaborarea de Strategii de dezvoltare
pentru comunităţi mici.

Pe termen lung se estimează atingerea următoarelor rezultate:
-

creşterea capacităţii instituţiilor publice din mediul rural de a-şi planifica participativ resursele de
dezvoltare locală în concordanţă cu necesităţile, şi de a identifica surse de finanţare alternative;

-

creşterea capacităţii de promovare a oportunităţilor de dezvoltare a
identificarea resurselor locale;

-

creşterea dezvoltării socio-economice a comunităţilor mici, prin fundamentarea şi corelarea
nevoilor proprii cu oportunităţile de la nivel naţional, regional şi local.

comunităţilor mici prin

Valoarea totală a proiectului este de 62.950 Euro, din care: 56.655 Euro reprezintă contribuţia
Uniunii Europene, 6.295 Euro reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui.

Prin adresa nr.1934/02.10.2007, Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Iaşi ne-a
informat că, în urma recomandării comitetului de evaluare, proiectul a fost preselectat pentru finanţare.
Semnarea contractului de finanţare şi acordarea finanţării nerambursabile prin Programul de Vecinătate
România- Moldova 2004-2006, Phare CBC 2005, solicitată prin proiectul „Viziuni comune”, au fost
condiţionate de transmiterea în termen cât mai scurt la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice şi
Locuinţelor a hotărârii consiliului judeţean de aprobare a cofinanţării proiectului.
Termenul limită până la care trebuie adoptată hotărârea consiliului judeţean de aprobare a
cofinanţării proiectului este prima jumătate a lunii decembrie 2007.
Faţă de cele prezentate, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă rog să îl aprobaţi în
forma prezentată.
Preşedinte,
Prof. Corneliu Bichineţ

