
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
         

HOTĂRÂREA nr. 11 
privind aprobarea contribuției financiare a Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui 

la Fondul pentru Dezvoltare Regională, pentru anul 2023 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.105/04.01.2023 al președintelui consiliului județean; 
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr.11179/15.12.2022, 

înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr.19605/15.12.2022;  
- Hotărârea Consiliului pentru Dezvoltare Regională al Regiunii Nord-Est 

nr.15/12.12.2022 privind aprobarea cuantumului contribuției financiare a consiliilor 
județene la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2023; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare 
nr.141/05.01.2023 și Direcției Economice nr.364/10.01.2023 din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui; 

- 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 şi integrare europeană; 

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; 
- art.7 alin.(4) și (5) din Legea nr.315/2004 privind dezvoltarea regională în 

România, cu modificările și 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. - (1) Se aprobă contribuția financiară a Județului Vaslui – Consiliul Județean 

Vaslui la Fondul pentru Dezvoltare Regională pentru anul 2023 în valoare de 1.690.000 lei. 
(2) Suma prevăzută la alin.(1) se va suporta din bugetul local al Județului Vaslui, 

în limita sumelor alocate cu această destinație. 
Art.2. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției 

Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. – 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, 
Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord - Est și va asigura publicarea acestuia pe pagina 
de internet http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.   

                                                                                           
             Vaslui, 18 ianuarie 2023 

 
                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
 

                                                                           Contrasemnează, 
                                                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                          Diana-Elena Ursulescu 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  27 voturi  “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    

http://www.cjvs.eu/
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