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PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.____/2021 
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 

  
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 5111/08.04.2021 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 5142/08.04.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

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

în conformitate cu prevederile: 
- art. 87 alin. (3) și ale art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (2) lit. e) și art. 19 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind 

finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
      în temeiul prevederilor art. 182 alin. (1) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, 
după cum urmează: 

a) la venituri - suma de 101.531 lei;  
b) la cheltuieli - suma de 101.531 lei. 

         (2) Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 se prezintă în 
anexa nr. 1. 
         (3) Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2021 se prezintă în anexa nr. 2. 

Art.2. - Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 au 
următoarea structură: 

                                                                                              - lei- 
VENITURI TOTALE:                                                               101.531     
din care: 

  - alte facilități și instrumente postaderare                                      101.531. 
Art.3. - În structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe 

nerambursabile se stabilesc astfel: 
                                                                                               - lei- 
CHELTUIELI TOTALE:                                                            101.531    
   din care: 

 -alte facilităţi și instrumente postaderare                                       101.531. 
           Art.4. - Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se stabilesc 
în sumă de 101.531 lei la „alte facilități și instrumente postaderare”. 
           Art.5. - Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct - 2020” se 
prezintă în anexa nr. 3. 



     Art.6. - Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct - 2021” se 
prezintă în anexa nr. 4. 
           Art.7. - Anexele nr. 1- 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
           Art.8. – Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului act administrativ revine 

Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
     Art.9. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 

județului, în termenul prevăzut de lege,  Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și se va 
publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.         
 

                                                                                    Vaslui,      aprilie   2021 
 
 
      PREŞEDINTE, 
    Dumitru Buzatu               
                                       
                                                           Avizează pentru legalitate, 
                                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                               Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

                                                       DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                 Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
                                               şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                   Director executiv, 
                                                                    Mihaela Dragomir 
                  

 
 
 
 
 
 
 
 Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                    este necesar votul majorității absolute. 
 

http://www.cjvs.eu/


CONSILIUL  JUDEŢEAN VASLUI

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

 TOTAL VENITURI 101.531

          48.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
101.531

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 101.531

                   48.08.16.03 Prefinanțare 101.531

 TOTAL CHELTUIELI 101.531

         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
101.531

          58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 101.531

                     58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 101.531

                                                                                                     Anexa nr. 1

S I N T E Z A

 bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2021

la Hotărârea nr .         /            aprilie  2021



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL CHELTUIELI 101.531

            58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 101.531

    51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE  ŞI ACŢIUNI EXTERNE

      TOTAL CHELTUIELI 101.531

            58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 101.531

                  58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 101.531

                                                                                            Anexa nr.2

DETALIEREA

pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile,                       

pe anul 2021

   la Hotărârea nr.            /              aprilie  2021



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

  CAP. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe                                   

- Consiliul Judeţean Vaslui
U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL VENITURI 22.353

          48.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
22.353

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 22.353

                   48.08.16.03 Prefinanțare 22.353

      TOTAL CHELTUIELI 22.353

         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020
22.353

         58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 22.353

               58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 22.353

                                                                                                     Anexa nr.3

BUGETUL

privind  Proiectul "Centrul de informare Europe Direct - 2020" 

                                                              la Hotărârea nr.        /           aprilie   2021



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

  CAP. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe                                   

- Consiliul Judeţean Vaslui
U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL VENITURI 79.178

          48.Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților 

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
79.178

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 79.178

                   48.08.16.03 Prefinanțare 79.178

      TOTAL CHELTUIELI 79.178

         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020
79.178

         58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 79.178

               58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 79.178

                                                                                                     Anexa nr.4

                                                              la Hotărârea nr.        /           aprilie   2021

BUGETUL

privind  Proiectul "Centrul de informare Europe Direct - 2021" 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 
Nr. 5111/08.04.2021 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2021 
 
  

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Potrivit art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare, consiliul județean are competența 
de a aproba și bugetul fondurilor externe nerambursabile. 

Amintim că Centrul de Informare Europe Direct Vaslui este un proiect 
implementat de Consiliul Judeţean Vaslui, finanţat de Comisia Europeană, prin 
Reprezentanţa sa din România, prin intermediul programului „Selectarea partenerilor 
în vederea desfășurării de activități în calitate de Centre de Informare Europe Direct 
(2021-2025)”.  

Comisia Europeană, prin intermediul Reprezentanței sale în România, a 
informat Consiliul Județean Vaslui, prin adresa nr. 4735/01.04.2021, că a fost 
aprobată cererea de finanțare depusă în octombrie 2020 și, astfel, Consiliul Județean 
Vaslui va administra Centrul Europe Direct Vaslui în perioada 01.05.2021-31.12.2025. 

Reţeaua de Centre de Informare Europe Direct va cuprinde aproximativ 400 de 
centre Europe Direct şi se află la a 5-a generaţie, pentru perioada 2021-2025, fiind 
precedată de generaţiile 2018-2020, 2013-2017, 2009-2012 şi 2005-2008.  

Misiunea Centrului de Informare Europe Direct Vaslui este de a întreține un 
dialog proactiv și constant cu cetățenii județului Vaslui, de a contribui la 
sensibilizarea acestora cu privire la beneficiile care le sunt aduse de UE în fiecare zi și 
de a intermedia comunicarea între cetățeni și UE. 

Grantul pentru acțiuni se prezintă sub forma unei sume forfetare anuale în 
valoare de:  

- 20.267 euro, la care se adaugă grantul unic suplimentar de 3.200 EUR, pentru 
un eveniment care promovează EUROPE DIRECT, pentru anul 2021; 

- 30.400 euro/an, pentru anii 2022-2025. 
Sumele forfetare sunt calculate astfel încât să acopere o parte din costurile 

aferente activităților de comunicare ale centrelor. Aceasta înseamnă că fiecare 
partener se angajează să contribuie cu o finanțare suficientă din alte surse pentru a 
îndeplini cerințele centrului în ceea ce privește personalul, activitățile și sediul, după 
caz. 

Pentru primele patru luni ale anului 2021, Centrul Europe Direct Vaslui 
beneficiază de un buget total de 28.175 euro (echivalentul a aproximativ 135.804 lei) 
din care 6.625 euro (echivalentul a aproximativ 31.933 lei) finanțare nerambursabilă 
de la UE şi 21.550 euro (echivalentul a aproximativ 103.871 lei) contribuţia Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

Pentru lunile mai-decembrie ale anului 2021, Centrul Europe Direct Vaslui 
beneficiază de un buget total de 63.738 euro (echivalentul a aproximativ 307.218 lei) 
din care 23.467 euro (echivalentul a aproximativ 113.111 lei)  finanțare 
nerambursabilă de la UE şi 40.271 euro (echivalentul a aproximativ 197.107 lei) 
contribuţia Consiliului Judeţean Vaslui. 

Din finanțarea nerambursabilă de 30.092 euro ( 6.625 euro + 23.467 euro), 70 % 
din sumă, adică 21.064,40 euro (aproximativ 101.531 lei), se acordă ca avans în acest 



an, iar diferența de 30%  se va rambursa de către Comisia Europeană ulterior 
depunerii și validării raportului de activitate. 

II. Impactul socio-economic: În perioada martie - aprilie 2021 vom organiza o 
campanie de comunicare despre fenomenul dezinformării și a știrilor false, cu titlul 
“No Fake, No Hate”, ce cuprinde o componentă informativă (ianuarie – februarie) și 
un concurs de infografice (martie - aprilie), desfășurate prin intermediul rețelelor de 
socializare. 

În cadrul componentei informative, echipa Centrului va crea conținut despre 
metodele și regulile generale de identificare a știrilor false, despre fenomenul de 
dezinformare și agresiune în social media. Toate informațiile vor fi publicate pe 
conturile de socializare și pe website-ul Europe Direct Vaslui.  

La finalul etapei informative, pe parcursul lunilor martie – aprilie, vom realiza 
un mic “Euro-ghid împotriva dezinformării”, în variantă electronică, ce va fi promovat 
prin intermediul mediului online. Acesta va fi salvat și pe stickuri de memorie și 
personalizate, ce vor fi distribuite publicului larg. 

Concursul se adresează cetățenilor domiciliați în județul Vaslui, indiferent de 
vârstă și are ca scop crearea de infografice având ca temă acțiunile concrete luate de 
Comisia Europeană ca răspuns la pandemia de coronavirus, inclusiv cele legate de 
lupta împotriva dezinformării, precum și măsurile care alcătuiesc Planul de redresare 
pentru Europa. 

Încă de la începutul pandemiei cauzată de Coronavirus, Comisia Europeană a 
avut o reacție rapidă de întrajutorare și a luat măsuri ferme pentru a consolida 
sistemele medicale ale statelor membre și pentru a atenua impactul socioeconomic în 
Uniunea Europeană. Cu toate acestea, știrile negative, alarmante și chiar cele false 
le-au depășit de cele mai multe ori pe cele neutre, obiective, dar mai ales pozitive. 
În acest context, pentru a sprijini eforturile Comisiei Europene de a combate 
fenomenul din ce în ce mai des întâlnit - dezinformarea în mediul online, vom 
organiza acțiunea “No Fake, No Hate”.  

În cadrul acestui concurs vor fi premiați trei participanți. Doi câștigători prin 
intermediul paginilor de Facebook www.facebook.com/EuropeDirectVaslui și 
Instagram https://www.instagram.com/europedirectvaslui/ , iar al treilea câștigător 
va fi desemnat de către un juriu desemnat de Organizatori. Premiile vor consta în trei 
telefoane mobile (smartphone). 

În perioada mai - decembrie 2021 vom organiza 5 acțiuni, după cum urmează: 
1. Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului 

de muzică Open Camp.  
Pentru a încuraja inițiativele tinerilor de a se implica în viața comunității 

locale, și din dorința de a susține organizarea evenimentelor pentru aceștia, având în 
vedere că județul Vaslui are o ofertă destul de limitată în acest sens, anul viitor vom 
promova oportunitățile tinerilor în UE și noul instrument al Uniunii Europene, Next 
Generation EU, prin participarea în cadrul festivalului de muzică underground, Open 
Camp, în perioada iulie-august.  

Activitatea va fi de tipul unui stand informativ și se va adresa tinerilor din 
județul Vaslui. Tinerii prezenți în cadrul festivalului vor primi materiale promoționale 
atractive, ce vor purta logo-ul Europe Direct Vaslui - brățările cu care vor avea acces 
la festival, precum și materiale informative destinate tinerilor.  

 Înainte de desfășurarea evenimentului în sine, vom organiza un concurs prin 
intermediul social media, pe tematica evenimentului nostru, în urma căruia vom 
acorda ca premii, abonamente la festival. 

 2. PICKnic Europa! – eveniment outdoor de ecologizare, socializare și 
împădurire. 

Având ca obiectiv conștientizarea viitoarei generații asupra importanței 
protejării mediului, în 2021 vom organiza evenimentul PICKnic Europa, prin care vom 
încuraja populația județului Vaslui să acționeze în mod responsabil față de mediu și să 



contribuie astfel la reducerea poluării și protejarea biodiversității, răspunzând atât 
priorității „Pactul verde european”, cât și nevoilor locale legate de calitatea 
mediului.  

Acțiunea va fi de tipul outdoor și va cuprinde o acțiune de ecologizare/curățare 
a deșeurilor dintr-o pădure a județului, un picnic în natură, ce va fi un bun prilej de 
discuții informale despre probleme de mediu și despre cum va arăta continentul 
Europa în 2050, iar la final o acțiune simbolică de plantare a 27 de puieți, câte unul 
pentru fiecare stat membru, ce vor alcătui pădurea manifest - EU4EST (EU forest/EU 
for rest/EU for Est).    

PICKnic Europa va aduna adolescenți din județul Vaslui, atât din mediul rural 
cât și urban și se va desfășura în perioada august-septembrie 2021. 

Toți participanții vor primi materiale promoționale ecologice și broșuri 
informative despre UE, cu accent pe Green Deal, asigurând astfel diseminarea 
obiectivelor Comisiei Europene în rândul familiilor și prietenilor lor. 

3. Drumul investițiilor cu fonduri europene – tur de ciclism. 
Cu ocazia Săptămânii Europene a Mobilității și a Săptămânii Europene a 

Sportului, în septembrie 2021, vom organiza un tur de ciclism care să vizeze acele 
puncte în care s-au făcut investiții cu fonduri europene dar și atracții locale de 
interes turistic, unele dintre ele mai puțin cunoscute. Promovând utilizarea 
mijloacelor de transport prietenoase cu mediul înconjurător, vom atinge prima 
prioritate din cele 6 ale UE în mandatul Ursulei von der Leyen, “ Un Pact ecologic 
European”. 

Acțiunea va fi de tipul outdoor, turul de ciclism va avea loc pe trasee atât în 
municipiul Vaslui, cu opriri la investițiile majore realizate prin fonduri UE, cât și în 
afara acestuia, cu plecare din fața sediului Europe Direct Vaslui. 

La acest eveniment vom invita membrii comunității locale: tineri, adulți, 
familii, reprezentanți ai autorităților locale, profesori, elevi, grupuri sportive etc, 
care vor încuraja utilizarea unor mijloace de transport cu emisii zero de carbon 
(biciclete, trotinete). 

Prin organizarea acestui tur vizam implicarea a cel putin 50 de persoane 
reprezentative pentru grupul țintă identificat. Pentru o vizibilitate cât mai mare, 
participanții vor primi veste reflectorizante cu însemnele noastre pe care le vor purta 
în timpul turului. 

4. Curs online - Valori europene prin instrumente digitale în dezvoltarea 
personală. 

Pentru a veni în sprijinul Comisiei Europene de a realiza o “Europă Digitală”, 
de a răspunde nevoii de adaptare a sistemului educațional din județ la era noilor 
tehnologii, dar și a mediului public, vom organiza un curs online - Valori europene 
prin instrumente digitale în dezvoltarea personală. 

În acest sens, Europe Direct Vaslui va face un parteneriat cu un  profesor lector 
acreditat care va oferi un curs despre importanța internetului în comunicare, muncă, 
economie și valori europene, toate integrate în proiectele noastre de dezvoltare 
personală. Valorile europene și cele naționale vor fi elemente cheie pe care se va 
construi cursul și vor fi transferate pentru diseminare cadrelor didactice formate și 
funcționarilor publici.  

Cursul va fi dedicat cadrelor didactice din județul Vaslui și vom acorda o 
atenție deosebită celor din zone izolate, cu acces limita la informație.  

Pentru a arăta că învățarea este un proces permanent cu influențe majore 
asupra dezvoltării comunității, profesorul lector va transfera cunoștințele și către o 
grupă de angajați din sistemul public, care au  ca obiect de activitate informația 
europeană și publicul larg.  

Calendarul orientativ pentru desfășurarea cursurilor va fi octombrie – 
noiembrie 2021. 



Europe Direct Vaslui va promova sesiunile de predare și comunicare online în 
rândul cadrelor didactice din Județul Vaslui. În felul acesta, dorim să creăm o grupă 
de profesori care în urma cursului, ce va avea cel puțin 20 h, vor câștiga informații 
noi de predare și competențe îmbunătățite în lucrul cu elevii, integrând noile 
instrumente de predare online în crearea unui mediu atractiv de învățare și 
dezvoltare al elevilor. De asemenea, în urma acestei acțiuni vom crea și o grupă de 
funcționari publici pregătiți să răspundă nevoilor de informare a publicului larg, 
utilizând resursele moderne de comunicare. Toți participanții vor primi din partea 
noastră materiale didactice despre UE, precum și materiale promoționale. 

5. HI5! Hai alături de 9 generație europeană! – conferință și Ziua porților 
deschise 

Conferința: În jurul zilei de 9 mai vom invita factori de decizie din județul 
Vaslui, reprezentanți ai instituțiilor publice și educaționale, ai ONG-urilor, 
colaboratorii tradiționali, mass media locală și reprezentanți ai rețelelor de informare 
ale UE – EURES Vaslui, centrele Europe Direct din Regiunea de NE, precum și Centrul 
Europa Cafe din Chișinău, recent lansat de Delegația Comisiei Europene în Republica 
Moldova, să ne fie alături de Ziua Europei, în cadrul unei conferințe informale.  

Evenimentul va fi unul hibrid, ce se va desfășura atât tradițional, cât și online, 
pentru oaspeții care nu vor putea onora invitația în mod fizic. Acesta va avea loc în 
sala de ședințe a Consiliului Județean Vaslui/sediul Europe Direct Vaslui. Toți 
participanții vor fi rugați să respecte un dress code și să poarte un element/accesoriu 
vestimentar care să ne ducă cu gândul la UE. Aceștia vor primi, din partea noastră, un 
pachet de bun venit, ce va cuprinde broșuri despre UE și materiale promoționale 
inscripționate cu datele de contact ale Europe Direct Vaslui.  

În cadrul evenimentului, echipa centrului va prezenta misiunea și obiectivele 
acestuia și va invita publicul la colaborare și dialog.  

Ziua porților deschise: Pentru a organiza un eveniment de promovare a 
activităților Europe Direct și în rândul publicului larg, în preajma zilei de 9 mai, vom 
completa conferința, cu Ziua Porților Deschise ce va avea loc la sediul Centrului. 
Alături de voluntari, vom organiza un stand informativ în fața sediului și vom invita 
cetățenii la un test despre UE. Aceștia vor avea de răspuns la o singură întrebare 
despre UE și dacă vor răspunde corect vor primi ca premiu materiale promoționale 
marca Europe Direct Vaslui și diploma de cetățean informat. Cei care nu vor ști 
răspunsul, îl vor primi de la echipa Europe Direct Vaslui, cu invitația să ne 
consulte/viziteze/acceseze, pentru mai multe informații. Și cei din urmă vor primi 
din partea noastră broșuri și materiale promoționale. Și diploma de cetățean 
“aproape informat!”. 

Pentru a furniza în mod regulat jurnaliștilor și multiplicatorilor locali informații 
despre activitățile centrului și conținut relevant cu privire la politicile și prioritățile 
UE, Europe Direct Vaslui va publica newsletterul electronic, „Europa în Direct”, 
ajuns la ediția cu nr. 76, în al 13-lea an de funcționare.  

Newsletterul „Europa în Direct” este un important instrument prin care 
informația europeană, adaptată nevoilor și grupurilor țintă, este transmisă în întreg 
județul Vaslui ajungând în zonele cele mai puțin accesibile.  

Pe parcursul anului 2021, vom publica 4 numere, o dată la două luni, ce le vom 
transmite prin e-mail către mass media și rețeaua de multiplicatori. Baza noastră de 
date cuprinde aprox. 300 de destinatari, jurnaliști, funcționari publici, cadre 
didactice, autorități publice din mediul rural, instituții publice, tineri, ong-uri, pe 
care o actualizăm în mod constant, oferind posibilitatea doritorilor să se aboneze 
direct de pe site-ul nostru. 

III. Impactul financiar asupra bugetului local pe anul 2021: contribuția 
consiliului județean care se va suporta din bugetul local al județului Vaslui este de 
61.821 euro. 

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: Potrivit art. 8 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 
locale, cu modificările și completările ulterioare, proiectul adoptării bugetului 
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 a fost publicat pe pagina de internet 
a Consiliului Județean Vaslui. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale 
și funcționale preconizate: După adoptare, hotărârea se va comunica, în termenul 
legal, de către secretarul general al județului Instituției Prefectului – Județul Vaslui 
pentru exercitarea controlului de legalitate, precum și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean  în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 
   VIII. Concluzii, constatări, propuneri 

Având în vedere cele prezentate mai sus, cât şi faptul că sunt convins că 
fondurile pe care le veţi aproba vor fi cheltuite eficient în folosul cetățenilor din 
județul Vaslui și în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare, vă 
propun să adoptați proiectul de hotărâre în forma elaborată cu sprijinul Direcției 
Economice.  
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2021 
  
 

În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8) lit. b) din 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/ atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului/ adoptarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2021. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția consiliului 
județean care se va suporta din bugetul local al județului Vaslui este de 61.821 euro.  
  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 pun în aplicare prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, a 
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și Planul Anual de acțiuni pe anul 2021 al Centrului de Informare 
Europe Direct Vaslui, în cadrul apelului “Cerere de propuneri pentru selectarea 
partenerilor pentru desfășurarea de activități în calitate de centre de informare 
Europe Direct în România (2018-2020)”, lansat de Reprezentanţa Comisiei Europene în 
România. 

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

 Ținând seama de constatările precizate mai sus, propunem analiza și supunerea 
spre dezbatere a proiectului privind adoptarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile pe anul 2021, în plenul Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 


