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HOTǍRÂREA nr. 173/2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea 
proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din 

subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

  Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15182/19.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- notificarea privind rezultatul etapei de evaluare tehnico-economică nr. OIPSI 

638-233-a2/nTE/13.10.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României, înregistrată la 
Consiliul Județean Vaslui sub nr. 14799/14.10.2021; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15201/20.10.2021, 
respectiv nr. 15240/20.10.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică și de disciplină, administrație 
publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze, programe 
de dezvoltare economico socială, buget-finanţe şi integrare europeană și Comisia pentru 
protecția socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte şi sport; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul 

administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului 
“Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT 
Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect; 

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

      Consiliul Județean Vaslui 
 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.I. – Art.2. al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind 
aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ 
special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de 
proiect se modifică și va avea următorul cuprins: 

    ,,Art.2.-  Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
838.759,03 lei (inclusiv TVA), din care cheltuieli neeligibile în cuantum de 26.259,97 lei.” 

Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 
privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de 
învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685, și a cheltuielilor 
legate de proiect  rămân neschimbate.  



Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției de 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean.  

Art.IV. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ, 
în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 
 

       Vaslui, 29 octombrie 2021 
 

    
             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  
 
 

                                               
                                                                                Contrasemnează, 

                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  34 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
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