
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
  

HOTĂRÂREA nr. 74 
privind aprobarea proiectului "Digitalizarea activității  

Consiliului Județean Vaslui - soluție pentru creșterea eficienței”  
cod SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593 și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5764 din 12.04.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- solicitarea AMPOCA, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub                                      

nr. 5494/07.04.2022, pentru semnarea contractului de finanțare de către beneficiar; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui                                        
nr. 5765/12.04.2022, respectiv nr. 5844/13.04.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și 
Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și integrare europeană;  

în conformitate cu prevederile:  
- art. 173 alin. (1) lit. b) și lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului                   

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 

a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârii Guvernului nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor 
efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, 
Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- Hotărârii de Guvern nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- Ghidului solicitantului aplicabil Cererii de proiecte POCA/972/2/1 (CP16/2021 
pentru regiunile mai puțin dezvoltate) Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și 
măsuri de simplificare pentru cetățeni la nivelul administrației publice locale din regiunile 
mai puțin dezvoltate; 

în temeiul art. 182 și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă proiectul "Digitalizarea activității Consiliului Județean Vaslui 
- soluție pentru creșterea eficienței” cod SIPOCA 1223 /MySMIS 2014+ 153593, în vederea 
finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 - 2020, 
Cererea de proiecte POCA/972/2/1 (CP16/2021 pentru regiunile mai puțin dezvoltate) 
Fundamentarea deciziilor, planificare strategică și măsuri de simplificare pentru cetățeni la 
nivelul administrației publice locale din regiunile mai puțin dezvoltate. 

Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
2.991.659,44 lei (inclusiv TVA). 



Art.3. – Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea 
proiectului menționat la art. 1, în valoare totală de 59.833,19 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. – Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului menționat 
la art. 1.  

Art.5. – Se aprobă asigurarea tuturor resurselor financiare necesare implementării 
proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor 
din instrumente structurale. 

Art.6. - Consiliul Județean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii și 
implementării proiectului, prevederile legislației comunitare și naționale în domeniul 
dezvoltării durabile, egalității de șanse, nediscriminării și egalității de gen. 

Art.7. - Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze contractul de finanțare, în numele unității administrativ-teritoriale 
Județul Vaslui, precum și toate actele necesare implementării proiectului. 

Art.8. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. 

Art.9. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se va publica pe pagina de internet 
http://www.cjvs.eu – secțiunea „Monitorul Oficial Local”. 

 
        Vaslui, 21 aprilie 2022 

 
 

                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu            
     
 
 

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,                
         0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 


