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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 181/2021  

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea 
proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din 

subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect 
 
 

     Având în vedere: 
      - referatul de aprobare nr. 15182/19.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
       - notificarea privind rezultatul etapei de evaluare tehnico-economică nr. OIPSI 638-233-
a2/nTE/13.10.2021 a Autorității pentru Digitalizarea României, înregistrată la Consiliul 
Județean Vaslui sub nr. 14799/14.10.2021; 
         - rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15201/20.10.2021, respectiv 
nr. 15240/20.10.2021; 
       - avizele comisiilor de specialitate: Comisia juridică și de disciplină, administrație 
publică locală şi 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 şi sport; 
      în conformitate cu prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. a) și lit. d) din O.U.G. nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ, 
cu modificãrile și completările ulterioare; 

- H.G. nr. 399/ 2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european 
și Fondul de coeziune 2014-2020; 

- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

-  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului 
“Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT 
Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect; 
     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 Județean Vaslui 
 

                                                         H O T Ă R Ă Ş T E : 
 

 Art.I. – Art.2. al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea 
proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din 
subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

,, Art.2-  Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
838.759,03 lei (inclusiv TVA), din care cheltuieli neeligibile în cuantum de 26.259,97 lei.” 

Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 
privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de 



învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685, și a cheltuielilor 
legate de proiect  rămân neschimbate.  

Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției de Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.  

Art.IV. – Secretarul general al județului va comunica prezentul act administrativ, în 
termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 
 

             Data, _______2021 
 
 

           P R E Ș E D I N T E ,  
                 Dumitru Buzatu 
 

                                                                 Avizat pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                 Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 

                                                                   DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                              Am luat la cunoștință de acest înscris oficial și 
                                                               îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                           Director executiv, 
                                                           Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

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

la  Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a 

unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 
și a cheltuielilor legate de proiect 

 
I. Motivele emiterii proiectului de hotărâre    

 Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui a depus pentru finanțare, în 
parteneriat cu Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, Centrul Școlar de 
Educație Incluzivă “Constantin Pufan” Vaslui, Centrul Școlar de Educație Incluzivă 
“Elisabeta Polihroniade” Vaslui  și Centrul Școlar de Educație Incluzivă, oraș Negrești, 
proiectul “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din 
subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685. Proiectul se adresează priorității de 
investiții 2c. - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, 
e-cultură, e-sănătate, Obiectiv Specific OS 2.4 - Creșterea gradului de utilizare a 
Internetului, Acțiunea 2.3.3 – Îmbunătățirea conținutului digital și a infrastructurii TIC 
sistemice în domeniul e-educație, e-incluziune, e-sănătate și e-cultură – SECŢIUNEA E-
EDUCAŢIE, fiind admis în urma etapelor de verificare.  

Obiectivul general al proiectului este asigurarea accesului elevilor la procesul de 
învățare în mediul on-line din cadrul Școlii Profesionale Speciale “Sfânta Ecaterina” Huși, 
Centrului Școlar de Educație Incluzivă Constantin Pufan” Vaslui, Centrului Școlar de 
Educație Incluzivă “Elisabeta Polihroniade” Vaslui si Centrului Școlar de Educație Incluzivă, 
oraș Negrești, pentru  desfășurarea în bune condiții a activităților didactice în anul școlar 
2020-2021, prin dotarea acestora cu 450 tablete, 78 laptopuri și 17 routere wirless. 

Prin notificarea privind rezultatul etapei de evaluare tehnico-economică, 
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 14799/14.10.2021, Autoritatea pentru 
Digitalizarea României a solicitat modificarea bugetului proiectului, fațã de bugetul 
aprobat prin Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020, respectiv  majorarea cu 
2.222,92 lei (inclusiv TVA) a cheltuielilor totale de publicitate, din care 79,97 lei cu TVA 
inclus reprezintă cheltuielile neeligibile. 

Astfel, valoarea totală a proiectului devine 838.759,03 lei (inclusiv TVA), din care 
26.259,97 lei reprezintă cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului.  

II. Impactul socio-economic: Prin aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente 
electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, toate 
cele 4 entități publice cu personalitate juridică din subordinea UAT Județul Vaslui au 
obținut o capacitate crescută de desfășurare în bune condiții a serviciului public de 
educație, prin dotarea cu echipamente mobile din domeniul tehnologiei informației 
împreună cu serviciile de date aferente. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului:  



  Modificãrile solicitate de finanțator au condus la creșterea valorii totale a proiectului 
cu 2.222.92 lei ( inclusiv TVA), din care 2.142,95 lei reprezentând valoare eligibilă și 79,97 
lei cheltuieli neeligibile. Conform prevederilor Ghidului solicitantului, impactul financiar 
asupra bugetului județului este de 122,83 lei, din care 42,86 lei reprezintă 2% din 
cheltuielile eligibile și 79,97 lei cheltuieli neeligibile.  

IV. Impactul asupra reglementărilor interne in vigoare: la intrarea în vigoare a 
prezentei, Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr 185/2020 privind aprobarea proiectului 
“Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT 
Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect” se modifică în mod 
corespunzător. 

V. Consultări derulate în vederea adoptării proiectului de hotărâre: nu este cazul. 
VI. Activități de informare publică privind emiterea proiectului de hotărâre: nu este 

cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 

funcționale preconizate:  
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului-Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Președintelui Consiliului Județean, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui,  în vederea aducerii la îndeplinire. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  
Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea 

proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului de hotărâre pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea 
cu echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul 
Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect.   

Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, 
proiect elaborat cu sprijinul Direcției de Dezvoltare si Cooperare, în vederea supunerii lui 
spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 

PRESEDINTE, 
DUMITRU BUZATU 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a 
unităților de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale art. 136 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 Judeţean 
Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu 
echipamente electronice a unităților de învățământ special din subordinea UAT 
Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect, în raport cu 
atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, și a constatat următoarele: 
 a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor 
cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 

b) Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
Conform ghidului solicitantului, pentru proiectele finanţate în cadrul Programului 

Operațional Competitivitate, Axei prioritară 2 - Tehnologia Informaţiei şi 
Comunicaţiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Obiectivului Specific 
2.4 - Creşterea gradului de utilizare a Internetului, contribuția eligibilă a solicitantului 
finanțării, respectiv rata de cofinanțare este de 2%. Prin notificarea privind rezultatul 
etapei de evaluare tehnico-economică, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 
14799/14.10.2021, Autoritatea pentru Digitalizarea României a solicitat majorarea cu 
2.222,92 lei (TVA inclus) a cheltuielilor totale de publicitate, din care 79,97 lei cu TVA 
inclus pentru cheltuielile neeligibile. Astfel, impactul financiar asupra bugetului 
județului este de de 122,83 lei, din care 42,86 lei reprezintă 2% din cheltuielile 
eligibile și 79,97 lei cheltuieli neeligibile. 

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

-  O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 
perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 

- O.U.G. nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din O.U.G. nr. 
40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de 
programare 2014-2020, precum şi pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii 
de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19; 

- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul 
operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020. 



    d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate 
a compartimentului:  

Având în vedere cele prezentare mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre 
este fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al 
legalităţii, raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în 
care propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere în prima şedinţă ordinară a 
Consiliului Judeţean Vaslui.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director executiv DDC 20.10.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef Serviciu 20.10.2021  
Întocmit – Buhuș Andrei Consilier 20.10.2021  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
185/2020 privind aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților 

de învățământ special din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a 
cheltuielilor legate de proiect 

 

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, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 185/2020 privind 
aprobarea proiectului “Dotarea cu echipamente electronice a unităților de învățământ special 
din subordinea UAT Județul Vaslui”, cod SMIS 144685 și a cheltuielilor legate de proiect. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția Economică a 
constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală / atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a Județului 
Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la realizarea investiției poate fi suportată din bugetul local 
al județului, în baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate și în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

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

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare    prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificãrile și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 analizarea şi supunerea spre 

dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Judeţean Vaslui.      
 

 
 
 

 Director executiv, 

Țuțuianu Mircea  






