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        HOTǍRÂREA nr. 80/2021 
privind aprobarea proiectului  „Centrul Europe Direct Vaslui” 2021-2025 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 7066/17.05.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa Comisiei Europene, prin Reprezentanța sa din România, Ref.Ares 

(2021)2234297 - 31/03/2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 
4735/01.04.2021, prin care se comunică rezultatul final al selecției;  

- Cererea De Propuneri ED-RO-2020 - “Selectarea Partenerilor în vederea 
desfășurării de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct (2021-
2025) în România, cu anexele sale; 

- Ghidul Solicitantului Europe Direct (2021-2025) din 30 iunie 2020; 
- Acordul Cadru de Parteneriat pentru Europe Direct - ACP nr. 24/2021-

2025, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, încheiat între Uniunea Europeană şi Unitatea 
Administrativ Teritorială Vaslui, privind găzduirea  și funcționarea Centrului Europe 
Direct Vaslui,  pentru perioada 2021-2025; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui; 

- 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 și Comisia pentru protecția socială, 
protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și sport; 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 
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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. - Se aprobă proiectul “Centrul Europe Direct Vaslui”, pe o durată 
de 5 ani, de la 01.05.2021 la 31.12.2025, cu o valoare anuală a grantului de 30.400 
euro. 

Art.2. – (1) Se aprobă asigurarea resurselor (umane, financiare și 
logistice), din partea UAT- Județul Vaslui, necesare pentru realizarea activităților 
proiectului, în conformitate cu planurile anuale de comunicare ale Centrului Europe 
Direct Vaslui, așa cum sunt aprobate de Comisia Europeană. 

(2) Valoarea anuală a  cofinanțării va fi de maxim 40.271 Euro. 
Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 

Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 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, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

 
                                           Vaslui, 25 mai 2021     

                                             
  
 
                                                                                                    
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
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