
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

          HOTǍRÂREA nr. 55/2021  
privind aprobarea participării Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală prin 

crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”, 
 precum și a încheierii unui acord de parteneriat  

 
      Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 4566/29.03.2021 al președintelui consiliului județean; 
- adresa Camerei de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui nr.4552/29.03.2021;  
- raportul de specialitate nr. 4568/29.03.2021 al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate ale consiliului județean; 
-   avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare europeană; 
          în conformitate cu prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit.e) și alin. (7) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidul Solicitantului aferent Programului Operational Capacitate Administrativă (POCA) 
Cererea de proiecte nr. 14/2021 (MySMIS: POCA/659/2/1), Consolidarea capacității ONG-urilor și 
partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local pentru 
regiunile mai putin dezvoltate; 

- Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027, 
Prioritatea 11 (domeniul Capacitate administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivele specifice 
11.4. Consolidarea capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale 
și  11.3. Creșterea gradului de digitalizare a activității administrației publice locale, aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2020; 

     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 Judeţean Vaslui 
 

                                                           H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. – Se aprobă participarea Județului Vaslui în cadrul proiectului “Dezvoltarea locală 
prin crearea și operationalizarea Consiliului Digital al județului Vaslui”. 

Art.2. – (1) Se aprobă încheierea Acordului de parteneriat între Judeţul Vaslui – partener în 
cadrul proiectului menționat la art.1 și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui, conform 
anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

(2) -  Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, preşedintele Consiliului Judeţean Vaslui, să 
semneze, în numele și pentru Județul Vaslui, acordul de parteneriat prevăzut la alin.(1). 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, prezentul 
act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, președintelui consiliului județean, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Camerei 
de Comerț, Industrie și Agricultură Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu 
și în Monitorul Oficial Local. 

     Vaslui, 29 martie 2021                                                
                                                                                                     
                   PREȘEDINTE,  
                                   Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  29 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 4 “abțineri”.                                 

 

http://www.cjvs.eu/


                                                  Anexa 
                                    la  Hotărârea nr. 55/2021 

 
ACORD DE PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALA ̆ 

 
Art.1 Părt ̦ile  
 

1. Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, cu sediul în Vaslui, str. Nicolae 
Iorga, nr.82 bis, jud. Vaslui, CIF 2433043, în calitate de Solicitant reprezentată prin 
CONSTANTIN Ionel  – Președinte 
și  

2. UAT JUDEȚUL VASLUI , cu sediul în Vaslui, Str. Stefan cel Mare, Nr.79 cod fiscal: 
3394171, i ̂n calitate de Partener, reprezentat legal prin Dumitru Buzatu – presedinte 
al Consiliului Județean Vaslui 

au convenit încheierea prezentului acord de parteneriat. 
 

Art.2 Obiectul acordului  
Obiectul acordului este reprezentat de colaborarea părt ̦ilor în vederea consolidării 
capacității organizațiilor neguvernamentale de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local, cu precădere în domeniul digitalizării și a tematicilor ce țin de 
valorificarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea locală, pe durata implementării 
proiectului “Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital al 
județului Vaslui” și  pe durata perioadei de sustenabilitate.  
 
Art.3 Durata acordului  
Prezentul acord are o valabilitate de 36 de luni de la data semna ̆rii acestuia și poate fi 
prelungit prin act adițional.  
 
Art.4 Drepturile și obligat ̦iile pa ̆rților  
Drepturile și obligațiile pa ̆rților vor fi stabilite prin intermediul ”Regulamentului de 
organizare și funcționare al parteneriatului pentru dezvoltare locală (PDL) de la nivelul 
județului Vaslui”, anexa ̆ la prezentul Acord de parteneriat. 
 
Art.5 Dispoziții finale  
5.1 Modificarea, completarea, încetarea sau prelungirea prezentului acord se poate face 
numai prin act adițional. 
5.2 Prezentul acord a fost încheiat azi,___________, i ̂n 3 exemplare originale, câte un 
exemplar pentru fiecare dintre părți s ̦i 1 exemplar pentru AMPOCA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Camera de Comert, Industrie si 
Agricultura Vaslui 

Președinte 

Ionel CONSTANTIN 

UAT JUDETUL VASLUI 

Președinte 

Dumitru BUZATU 



                                                                Anexa ̆  
                        la   Acordul  de parteneriat pentru dezvoltare locala ̆ 

 
 

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE S ̦I FUNCȚIONARE 
AL PARTENERIATULUI PENTRU DEZVOLTARE LOCALA ̆ (PDL)  

DE LA NIVELUL JUDEȚULUI VASLUI 
 
Capitolul 1 – Dispozit ̦ii generale  
 
Art.1 Constituire  
 
(1)  I ̂n conformitate cu prevederile ”GHIDULUI SOLICITANTULUI - Cererea de proiecte 
POCA/659/2/1 (CP14/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate  - Consolidarea capacităt ̦ii 
ONG-urilor și partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la 
nivel local” se constituie prezentul PARTENERIAT PENTRU DEZVOLTARE LOCALĂ (PDL) în 
cadrul proiectului “Dezvoltarea locala prin crearea si operationalizarea Consiliului Digital 
al judetului Vaslui” propus de Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui în calitate 
de solicitant eligibil.  
(2)  Parteneriatul este constituit între Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui și 
Județul Vaslui.  
 
Art.2 Rolul  
 
(1)  PDL “Dezvoltarea locală prin crearea și operaționalizarea Consiliului Digital al 
județului Vaslui” are rolul de a asigura colaborarea părților în vederea consolidării 
capacității organizațiilor neguvernamentale de a se implica în formularea și promovarea 
dezvoltării la nivel local, cu precădere în domeniul digitalizării și a tematicilor ce țin de 
valorificarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea locală. 
(2)  I ̂n cadrul PDL sunt sust ̦inute acțiuni de consolidare a capacita ̆ții interne, în vederea 
atragerii și menținerii de membri și/sau voluntari, îmbunătăt ̦irea capacităt ̦ii acestora de a-
și extinde aria de intervenție și de a multiplica activităt ̦ile cu impact pozitiv, precum și 
inițiative care îs ̦i propun creșterea implicării cetățenilor în comunitate și i ̂n procesul de 
luare a deciziilor, în special în domeniul digitalizării serviciilor publice și al generării de 
proiecte care țin de valorificarea noilor tehnologii pentru dezvoltarea locală. 
(3)  I ̂n cadrul PDL sunt sust ̦inute colaborările instituționale între administrațiile publice 
locale (APL) și societatea civilă, formată din ONG-uri (inclusiv structurile asociative ale 
autorităt ̦ilor administrației publice, camerele de comerț) s ̦i Parteneri sociali (organizaţii 
sindicale, organizații patronale, precum s ̦i formele de asociere ale acestora cu 
personalitate juridică), în vederea:  
3.1. formula ̆rii de politici publice de interes local, respectiv realiza ̆rii unor strategii de 
dezvoltare locală sau sectorială;  
3.2.  promovării în parteneriat a unor proiecte de interes public local și asigurării finanța ̆rii 
acestora din fonduri publice, private, de redresare și reziliența ̆ sau structurale.  
 
Capitolul II – Component ̦a structurii parteneriale 
 
Art.3 – Componența PDL 
 
Parteneriatul pentru dezvoltare locală (PDL) este coordonat de un consiliu constituit din:  
(1) Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui, care nominalizează 4 persoane în 
cadrul PDL:  
a) 1 persoană – i ̂n calitate de manager de proiect și coordonator al secretariatului tehnic 
al PDL;  



b) 1 persoană – i ̂n calitate de reprezentant legal/i ̂mputernicit al partenerului;  
c) 2 persoane în calitate de experți. 
 
(2) Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, care nominalizeaza ̆ 4 persoane în cadrul 
PDL:  
a)  1 persoană – i ̂n calitate de reprezentant legal/i ̂mputernicit al partenerului;  
b)  3 persoane în calitate de experți.  
 
Art.4 – Componența grupurilor tematice ale PDL  
 
(1)  I ̂n cadrul PDL se pot constitui grupuri tematice de lucru cu participarea unui număr de 
maximum 3 persoane din partea fiecărui partener.  
(2)  I ̂n cadrul grupurilor tematice, pot participa la dezbateri și câte un reprezentant al altor 
instituții publice din subordinea Consiliul Județean Vaslui sau al altor APL sau servicii 
deconcentrate, precum s ̦i reprezentanți ai ONG-urilor, sindicatelor și patronatelor 
reprezentate la nivelul județului Vaslui. 
(3)  Grupurile tematice se pot constitui, pe baza nevoilor identificate (fără a se limita la 
acestea), în următoarele domenii:  

• Digitalizare și transformare digitală 
• Noi tehnologii  
• Politici publice și strategii 
• Dezvoltare urbană 
• Ocupare și antreprenoriat 
• Educație și formare profesională.  

 
Capitolul III – Atribut ̦ii principale 
 
Art.5 Atribuțiile consiliului de coordonare al PDL  
 
Consiliul de coordonare al PDL are următoarele atribuții:  

• Se întâlnește (fizic sau virtual) cel puțin o dată pe lună pentru a lua decizii sau 
pentru a monitoriza și evalua activitatea curentă a PDL si a proiectului;  

• Stabilește procedurile de lucru proprii și ale grupurilor tematice;  
• Propune spre dezbatere și decizie plenului Consiliului Județean Vaslui proiecte, 

programe, politici sau strategii de interes rezultate în urma implementării 
proiectului și/sau ale lucrărilor PDL și ale grupurilor tematice.  

 
Art.6 Atribuțiile coordonatorului PDL  
 
Coordonatorul PDL este managerul de proiect și coordonatorul secretariatului tehnic al PDL 
și are următoarele atribuții:  

• Coordonează proiectul s ̦i echipa de proiect;  
• Asigură relaționarea cu finanțatorul și terții;  
• Convoacă i ̂ntâlnirile PDL;  
• Pregătește și stabilește agenda întâlnirilor PDL s ̦i ale grupurilor tematice;  
• Conduce întâlnirile de plen ale PDL s ̦i pe cele ale grupurilor tematice la care 

participă;  
• Reprezintă PDL la diverse reuniuni la care acesta este invitat;  
• Semnează documentele elaborate în cadrul PDL;  
• Coordonează secretariatul tehnic al PDL.  

 
 
 
 



Art.7 Atribuțiile grupurilor tematice  
 
Grupurile tematice sunt constituite de către consiliul PDL cu un scop tematic bine stabilit 
și pentru durată limitată i ̂n timp și au următoarele atribuții:  

• Analiza nevoilor pentru domeniul în care au fost constituite;  
• Dezbaterea nevoilor, prioritizarea nevoilor și identificarea de soluții; 
• Propunerea în scris, a unui document de poziție și/sau a unor soluții la 

problemele/nevoile identificate.  
 
Capitolul IV – Funct ̦ionarea PDL 
 
Art.8 Funcționarea consiliului de coordonare al PDL  
 
(1)  Convocarea consiliului se face de către coordonatorul PDL, cu minim 3 zile i ̂nainte de 
data ședinței, care de regulă se desfa ̆șoară cu cel puțin 10 zile înaintea datelor stabilite 
pentru ședințele Consiliului Județean Vaslui sau ori de câte ori este nevoie, cu consultarea 
prealabilă a partenerilor; invitația va cuprinde, data, ora, locul, tipul i ̂ntâlnirii, precum și 
agenda întâlnirii;  
(2)  I ̂n cazul i ̂n care invitația este însoțită și de materiale care trebuie studiate de către 
participanții la întâlnire, acestea vor fi comunicate participanților, cu cel puțin 24 de ore 
i ̂nainte de data/ora începerii ședinței.  
 
 
Art.9 Delibera ̆ri ale consiliului de coordonare al PDL  
 
(1)  Întâlnirile PDL se pot desfășura numai i ̂n prezența a minim 2/3 din membri consiliului 
de coordonare.  
(2)  Documentele supuse dezbaterii sunt aprobate de regulă prin consens.  
(3)  I ̂n cazul în care nu se întrunește consensul, documentele în cauza ̆ pot fi adoptate prin 
majoritate simplă.  
 
Art.10 Funcționarea grupurilor tematice  
(1)  Grupurile tematice dezbat problematica supusa ̆ atenției lor în termenul și cu mandatul 
stabilit de către consiliul de coordonare al PDL.  
(2) La finalul dezbaterilor, concluziile sunt centralizate într-un document care este 
prezentat de un raportor ales dinte membrii grupului tematic, obligatoriu în scris, cu 
posibilitatea de a fi și susținut în cadrul primei ședințe a consiliului de coordonare al PDL.  
 
Capitolul V – Dispoziții finale 
 
Art.11 Regulamentul de organizare și funct ̦ionare al Parteneriatului pentru Dezvoltare 
Locală de la nivelul județului Vaslui se adopta ̆ prin consens la data constituirii și se aprobă 
de către plenul Consiliului Județean Vaslui, ca anexă a acordului de parteneriat semnat 
pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea locală prin crearea și operationalizarea 
Consiliului Digital al județului Vaslui”. 
 
Art.12 Membrii consiliului de coordonare al PDL sunt numiți prin dispoziția reprezentantului 
legal al fiecărui partener, respectiv Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui și 
Consiliul Județean Vaslui. 
 
 
 



Art.13 Modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al PDL se face, prin 
consens sau prin majoritate simplă, de către consiliul de coordonare al acestuia și se supune 
validării plenului Consiliului Județean Vaslui.  
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