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CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 907 din 18.01.2023 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 
privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a 

românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.907/18.01.2023 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr.912/18.01.2023; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean nr.1076/19.01.2023; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport; 

în conformitate cu prevederile: 
      - art. 173 alin.(1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare; 

- art. 7 alin.(12) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni şi a 
organizațiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare  a 
sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această 
activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
      - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. _______/2023 privind aprobarea bugetului local 
al județului Vaslui pe anul 2023 și a estimărilor pentru anii 2024-2026; 

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 modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui  
 
H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1.– Se aprobă Ghidul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă 
a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023, conform anexei nr.1 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art.2.- Se aprobă Metodologia de evaluare și selecție a propunerilor de proiecte depuse 
în cadrul Programului Județului Vaslui pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de 



pretutindeni, pentru anul 2023, potrivit anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

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

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, 
președintelui consiliului județean, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean Vaslui și se va publica pe site-ul 
www.cjvs.eu - secțiunea Monitorul Oficial Local. 

 
 
 
         Vaslui, ___.__.2023 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 

 
Avizat  pentru legalitate:                  

        SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
Diana – Elena Ursulescu 

 
   
 
 
 
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 
 

 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr.907/18.01.2023 
 
 
  REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru 
finanţarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză 

Unitatea administrativ – teritorială Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui,  
dorește să  sprijine activitatea românilor de pretutindeni din comunitățile românești de 
peste hotare în baza: 

- art. 7 alin. (12) din Legea nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de 
pretutindeni, cu modificările și completările ulterioare, conform căruia ”drepturile 
persoanelor prevăzute în prezenta lege pot fi realizate si prin intermediul autorităților 
administrațiilor publice locale, în raport cu specificul lor. Acestea pot acorda sprijin 
material, inclusiv financiar, romanilor de pretutindeni, in condiții ce vor fi stabilite de 
organul deliberativ local, în limita a 5% din buget.”; 

- Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 
programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de pretutindeni 
si a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum si a modului de repartizare si de 
utilizare a sumei prevăzute in bugetul Ministerului Afacerilor Externe pentru aceasta 
activitate, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
          Precizăm că, potrivit art. 1 alin. (2) din Legea nr. 299/2007, din categoria românilor 
de pretutindeni fac parte: 
    a) persoanele aparţinând minorităţilor naţionale, minorităţilor lingvistice sau grupurilor 
etnice autohtone române sau care aparţin filonului cultural şi etnic românesc, existente în 
statele din vecinătatea României şi alte state, care îşi asumă identitatea etnică, lingvistică 
şi culturală română faţă de autorităţile române, indiferent de etnonimul folosit; 
    b) românii emigranţi, fie că au păstrat sau nu cetăţenia română, descendenţii acestora, 
precum şi cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în străinătate; 
    c) etnicii care se recunosc de origine română, aflaţi în afara graniţelor ţării, înregistraţi 
ca altă minoritate în statul de reşedinţă, care îşi asumă, prin autoidentificare, apartenenţa 
la spaţiul cultural şi identitar românesc. 

 Scopul Programului este sprijinirea si consolidarea comunităților locuite de românii 
de  pretutindeni, cu activitate în domeniul culturii, educației si culte. 

Obiectivele specifice ale Programului: 
Ø Educație - sprijinirea procesului de integrare a românilor care îşi au 

domiciliul/reședința în străinătate în paralel cu păstrarea şi afirmarea identității 
lingvistice a românilor de pretutindeni şi formarea noii generații, care să reprezinte 
România şi interesele românești în străinătate; 

Ø Cultură - păstrarea, dezvoltarea şi afirmarea identității etnice, culturale, religioase şi 
lingvistice a românilor din vecinătate şi din diaspora, precum şi întărirea legăturilor 
dintre România şi comunitățile românești din afara granițelor țării; 



Ø Culte (Spiritualitate şi tradiție) - păstrarea identității spirituale şi respectarea 
libertății religioase a românilor de pretutindeni.  
 Acest sprijin se dorește a fi dat în limita unui bugetului alocat anual, cu respectarea 

principiilor liberei concurențe, eficacității utilizării fondurilor publice, transparenței și a 
tratamentului egal. 
 Beneficiarii direcţi ai Programului sunt: 

a) asociațiile, fundațiile, organizațiile neguvernamentale ale românilor de pretutindeni 
cu domenii de activitate educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) din România sau 
din străinătate, în măsura în care finanțările nerambursabile sunt utilizate pentru derularea 
de proiecte sau acțiuni în sprijinul românilor de pretutindeni; 

b) unităţile de cult ale românilor de pretutindeni. 
Beneficiarii indirecţi ai Programului sunt  participanţii la activităţile desfășurate de 

aplicanți. 
Proiectele pentru care se propune acordarea finanțării nerambursabile sunt: 

a) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea unităţilor de învăţământ şi a cluburilor 
culturale ale românilor de pretutindeni; 
b) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bisericilor şi altor unităţi de cult ale 
românilor de pretutindeni şi a centrelor educaţionale şi spirituale; 
c) construcţia, reparaţia, întreţinerea şi dotarea bibliotecilor românilor de pretutindeni; 
d) proiecte educaţionale pentru românii de pretutindeni; 
e) organizarea manifestărilor culturale, în ţară şi în străinătate, destinate românilor de 
pretutindeni; 
f) organizarea şi participarea la seminare, colocvii, simpozioane, conferinţe, mese rotunde, 
congrese, reuniuni şi altele asemenea, în ţară şi în străinătate; 
g) înfiinţarea, recuperarea, restaurarea şi întreţinerea de: muzee, case memoriale, 
monumente istorice, monumente de artă, monumente funerare, plăci comemorative, 
cimitire şi altele asemenea, protejarea şi revitalizarea tradițiilor şi obiceiurilor românești; 
h) colaborarea cu alte instituţii şi organizaţii, din ţară şi din străinătate, pentru realizarea 
de proiecte în beneficiul românilor de pretutindeni; 
 Anexa nr.1 la proiectul de hotărâre reglementează regulile de depunere, selecţie şi 
implementare a proiectelor pentru programul sus-menţionat. 

Finanțările nerambursabile se acordă pe baza evaluării proiectelor de către o Comisie 
de evaluare și se realizează efectiv prin acorduri de finanțare (contracte).  

În anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre este reglementată Metodologia de evaluare și 
selecție a propunerilor de proiecte depuse în cadrul Programului Județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023. 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem necesară și oportună inițierea 
proiectului de hotărâre anexat. 

II. Impactul socio-economic:  
Programul de finanțare aprobat va conduce la stimularea asociaţiilor, fundaţiilor, 

organizațiilor neguvernamentale ale românilor de pretutindeni cu domenii de activitate 
educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) din România sau din străinătate si a 
unităților de cult ale românilor de pretutindeni, de a desfășura proiecte destinate 
consolidării, protecției sau promovării identității culturale, etnice, lingvistice și religioase a 
românilor de pretutindeni. 

 
 



 III. Impactul financiar asupra bugetului județului:  
 În bugetul local pentru anul 2023 s-a alocat suma totală de 600.000 lei, din care: la 
capitolul 65.02 “Învățământ” - suma de 100.000 lei pentru sprijinirea activităților din 
domeniul educație, iar la capitolul 67.02 “Cultură, recreere şi religie” - suma de 500.000 lei 
pentru sprijinirea activităților din domeniile cultură și culte. 
 IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: proiectul de hotărâre a fost publicat pe site-ul Consiliului Județean Vaslui 
http://www.cjvs.eu  în termenele și condițiile prevederilor legale în vigoare și va fi transmis 
spre analiză, avizare și adoptare, după definitivare, pe baza eventualelor observații si 
propuneri formulate de persoanele sau organizațiile interesate. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale şi 
funcționale preconizate:  

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, precum și Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui  http://www.cjvs.eu - secțiunea Monitorul Oficial 
Local. 

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:   
Pentru aceste considerente, propunem analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre 

anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean.  
 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 
 
 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECTIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 912/18.01.2023 
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru 
finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. 

(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa 
de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui 
pentru finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023.  

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele : 
           a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ finanțarea 
unor proiecte propuse de către organizații neguvernamentale ale românilor de 
pretutindeni cu domenii de activitate educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) 
din România sau din străinătate si unități de cult ale românilor de pretutindeni. 
          b) Impactul financiar asupra bugetului județului: În bugetul local pentru anul 
2023, s-a alocat suma de 600.000 lei pentru finanțarea proiectelor ce vizează sprijinirea 
romanilor de pretutindeni care au domenii de activitate educație, cultură și culte. 

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile: 
- Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni  și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de 
repartizare și de utilizare  a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere în plenul Consiliului Județean 
Vaslui.  

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Agafiței Emilian Director executiv  17.01.2023  
Verificat – Cristina Vasiliu Șef serviciu 17.01.2023  
Întocmit  – Ionela Steriean Consilier 17.01.2023  

 



 ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECTIA ECONOMICĂ 
Nr.1076/19.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre  privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru 

finanțarea nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. 
(8) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea Programului Județului Vaslui pentru finanțarea 
nerambursabilă a românilor de pretutindeni, pentru anul 2023.  

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția 
Dezvoltare și Cooperare a constatat următoarele : 
           a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/ finanțarea 
unor proiecte propuse de către organizații neguvernamentale ale românilor de 
pretutindeni cu domenii de activitate educație, cultură și culte (spiritualitate si tradiție) 
din România sau din străinătate si unități de cult ale românilor de pretutindeni. 
          b) Impactul financiar asupra bugetului județului: În bugetul local pentru anul 
2023, se vor aloca sumele necesare finanțării acestor proiecte, în baza notelor de 
fundamentare și referatelor întocmite de Direcția de Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean.  

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare 
este elaborat respectivul proiect de hotărâre: 

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile: 
- Legii nr. 299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanțărilor nerambursabile pentru 

programele, proiectele sau acțiunile privind sprijinirea activității românilor de 
pretutindeni  și a organizațiilor reprezentative ale acestora, precum și a modului de 
repartizare și de utilizare  a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de 
Pretutindeni pentru această activitate, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare. 

d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: nu este cazul. 
 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analiza și supunerea spre 
dezbatere în plenul Consiliului Județean Vaslui a acestui proiect de hotărâre.  
 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 
 


