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      PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 16 
privind aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile  

                                                pe anul 2022 
  

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 1528/28.01.2022 al preşedintelui Consiliului 

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

Consiliului Județean Vaslui nr. 1529/28.01.2022; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 

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 
2022, după cum urmează: 

a) la venituri - suma de 141.600 lei; 
b) la cheltuieli -suma de 131.400 lei. 

        (2) Sinteza bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 se 
prezintă în anexa nr. 1. 
         (3) Detalierea cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile 
pe anul 2022 se prezintă în anexa nr. 2. 

Art.2. - Veniturile bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 
2022 au următoarea structură: 

                                                                                              - lei- 
VENITURI TOTALE:                                                               141.600     
din care: 

 - alte facilități și instrumente postaderare                                      141.600 
Art.3. - În structura economică, cheltuielile bugetului fondurilor externe 

nerambursabile se stabilesc astfel: 
 



                                                                                               - lei- 
CHELTUIELI TOTALE:                                                            131.400    
   din care: 

 -alte facilităţi și instrumente postaderare                                       131.400 
EXCEDENT                                                                                         10.200 
         Art.4. - Cheltuielile la capitolul „autorităţi publice şi acţiuni externe” se 

stabilesc în sumă de 131.400 lei la „alte facilități și instrumente postaderare”. 
         Art.5. - Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct - 2021” 

se prezintă în anexa nr. 3. 
    Art.6. - Bugetul proiectului „Centrul de informare Europe Direct - 2022” 

se prezintă în anexa nr. 4. 
         Art.7. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.8. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui.   

   Art.9. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut 
de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului -Județul Vaslui, 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean și 
va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                                                      Vaslui,  __________  2022 
 
 
       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 141.600

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

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
141.600

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 141.600

                   48.08.16.03 Prefinanțare 141.600

 TOTAL CHELTUIELI 131.400

         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe 

nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 131.400

          58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 131.400

                     58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 131.400

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 10.200
EXCEDENT   10.200

                                                                                                     Anexa nr. 1

S I N T E Z A

 bugetului fondurilor externe nerambursabile, pe anul 2022

la Hotărârea nr .         /                2022



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL CHELTUIELI 131.400

            58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 131.400

    51.08 AUTORITĂŢI PUBLICE  ŞI ACŢIUNI EXTERNE

      TOTAL CHELTUIELI 131.400

            58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 131.400

                  58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 131.400

                                                                                                        Anexa nr.2

DETALIEREA
pe capitole şi articole a cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile,                       

pe anul 2022

   la Hotărârea nr.            /                    2022



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

  CAP. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe                                   

- Consiliul Judeţean Vaslui
U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL VENITURI 35.200

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

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
35.200

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 35.200

                   48.08.16.03 Prefinanțare 35.200

      TOTAL CHELTUIELI 25.000
         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 25.000

         58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 25.000

               58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 25.000

 REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 10.200
EXCEDENT   10.200

                                                                                                     Anexa nr.3

                                                              la Hotărârea nr.        /              2022

BUGETUL

privind  Proiectul "Centrul de informare Europe Direct - 2021" 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI

  CAP. 51.08 Autorităţi publice şi acţiuni externe                                   

- Consiliul Judeţean Vaslui
U.M. =  lei

SPECIFICAŢIE SUMA

      TOTAL VENITURI 106.400

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

efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020 
106.400

         48.08.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

                   48.08.16.03 Prefinanțare 106.400

      TOTAL CHELTUIELI 106.400

         58. Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile 

aferente cadrului financiar 2014-2020 106.400

         58.16 Alte facilități și instrumente postaderare 106.400

               58.16.02 Finanțare externă nerambursabilă 106.400

                                                                                                            Anexa nr.4

BUGETUL

privind  Proiectul "Centrul de informare Europe Direct - 2022" 

                                                              la Hotărârea nr.        /                      2022





ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
PREŞEDINTE 
Nr. 1528/28.01.2022 
 

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

nerambursabile pe anul 2022 
 
  

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)”. 

Unitatea Administrativ - Teritorială Județul Vaslui a depus la Comisia Europeană, 
în luna octombrie 2020, solicitarea pentru finanțarea proiectului „Centrul Europe Direct 
Vaslui”, în cadrul apelului „Selectarea partenerilor în vederea desfășurării de activități 
în calitate de Centre de Informare Europe Direct (2021-2025)”.  
           În urma procesului de selecție, proiectul „Centrul Europe Direct Vaslui” a fost 
declarat câștigător și acest lucru ne-a fost comunicat prin scrisoarea Comisiei Europene 
din România, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 4735/01.04.2021. În acest 
context, la data de 01.05.2021, a intrat în vigoare Acordul Cadru de Parteneriat pentru 
Europe Direct - ACP nr. 24/2021-2025, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, încheiat între 
Uniunea Europeană şi Unitatea Administrativ - Teritorială Vaslui, privind găzduirea și 
funcționarea Centrului Europe Direct Vaslui pentru perioada 2021-2025.  

Durata de valabilitate a Acordului ACP nr. 24/2021-2025 acoperă o perioadă de 
cinci ani, de la data de 01.05.2021 la data de 31.12.2025, iar anual sunt semnate 
acorduri specifice de grant pentru punerea în aplicare  a  planului  anual  de  
comunicare. În acest sens, pentru anul 2022, a fost semnat Acordul de Grant Specific 
nr.24/2022, Proiectul 101034878 - ED Vaslui, cu perioada de valabilitate între 
01.01.2022 – 31.12.2022. 

 Astfel, un număr de 420 de centre EUROPE DIRECT din întreaga UE, din care 24 
în România și doar 4 în Regiunea Nord-Est, și-au început activitatea la data de 1 mai 
2021. Cu un mandat care va dura până la sfârșitul anului 2025, aceste centre vor duce 
politicile și valorile Uniunii Europene în toate colțurile Europei. Centrele vor stabili o 
legătură importantă între instituțiile UE și cetățeni, contribuind la explicarea modului 
în care Europa combate pandemia de COVID-19, stimulând redresarea economică prin 
intermediul programului NextGenerationEU și abordând tranziția verde și tranziția 
digitală. Rețeaua EUROPE DIRECT este gestionată de Comisie și de Reprezentanța sa în 
România. 

Consiliul Județean Vaslui este singura autoritate publică din Regiunea de Nord-
Est care a obținut în urma unei competiții la nivel european o nouă finanțare pentru 
perioada 2021-2025, pentru comunicarea, prin Centrul Europe Direct, a valorilor, 
politicilor, programelor și instrumentelor Uniunii Europene, continuând astfel o 
activitate din anul 2004. 

II. Impactul socio-economic: În anul 2022, Europe Direct Vaslui va aborda cele 
două mari priorități de comunicare ale Comisiei Europene – Pactul verde European și O 
Europă pregătită pentru era digitală și va promova NextGenerationEU, Conferința 



privind viitorul Europei și Anul european al tineretului, prin organizarea evenimentelor 
ce vor mobiliza toata echipa centrului. Evenimentele, în numar de 4, care vor fi 
adaptate la nevoile comunității locale, sunt urmatoarele: 

 
1. Despre Europa, la cafea. 
Anul acesta, cu prilejul Zilei de 9 mai, vom sărbători Ziua Europei alături de 

reprezentanții din mass media locală. În acest sens, vom organiza un eveniment 
informal, de tipul world cafe, la o cafenea din municipiul Vaslui. 

Evenimentul Despre Europa, la cafea abordează programul NextGenerationEU, 
prin promovarea proiectelor finanțate prin program în județul Vaslui, prin intermediul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, dar și subiectul fake news, ce reprezintă o 
preocupare actuală a Comisiei Europene. 

 
2. Open-minded, Europa – concurs și stand informativ în cadrul festivalului de 

muzică Open Camp 
Membrii echipei de implementare vor participa cu un stand informativ într-una 

din serile festivalului Open Camp, pentru a discuta cu tinerii prezenți despre viitorul 
Europei. 

Evenimentul va aduce în atenția publicului Conferința privind viitorul Europei, de 
data aceasta promovarea va fi cu accent pe primele rezultate ale grupurilor de cetățeni 
și ale sesiunilor plenare. 

 
3. Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde. 
Pentru a materializa solicitările publicului, pentru a promova Centrul cât mai 

mult, pentru a răspunde nevoilor locale privind realizarea unor trasee pentru bicicliști, 
dar mai ales pentru a răspunde preocupărilor și a completa acțiunile Comsiei Europene, 
vom organiza un tur de ciclism, cu titlul Vasluiul pedalează pentru o Europă Verde.  

Evenimentul dorește să promoveze utilizarea mijloacelor de transport cu emisii 
zero de carbon, prietenoase cu mediul înconjurător, precum bicicletele sau trotinetele 
dar și un stil de viată sănătos prin practicarea unui sport în locul unui mijloc de 
locomoție poluant. 

Traseul turului de ciclism va cuprinde arterele principale ale municipiul Vaslui, 
având ca punct de plecare și sosire Centrul Civic, pentru a asigura o vizibilitate cât mai 
mare evenimentului. 

 
4. Viitorul mEU - teatru forum. 
în anul 2022, în cadrul Festivalului Constantin Tănase, vom organiza evenimentul 

Viitorul mEU. 
Evenimentul se va desfășura pe parcursul mai multor etape și va include: 

conceperea și scrierea piesei de teatru; preselecția actorilor, ce vor fi tineri de liceu 
din județul Vaslui; repetițiile și reprezentația propriu-zisă, ce se vor desfășura în spațiul 
deja dedicat tipului acesta de activități, respectiv Sala Valentin Silvestru, aflată în 
incinta Casei de cultură „Constantin Tănase”; realizarea unui film profesionist cu 
reprezentația piesei de teatru; promovarea filmului. 
     III. Impactul financiar asupra bugetului local pe anul 2022. Bugetul local al 
Judetului Vaslui  este afectat  de implementarea Proiectului Europe Direct 2022. 

În baza Acordului Cadru si a Planului anual de comunicare pe anul 2022 Centrul 
de Informare Europe Direct Vaslui are pe acest an un buget estimat de 91.400 euro, din 
care: 

-30.400 euro (152.000 lei) grantul de la Comisia Europeană; 
-61.000 euro (305.000 lei) contribuția Consiliului Județean Vaslui pentru plata 

cheltuielilor de personal aferente Centrului Europe Direct. 

Din finantarea nerambursabilă de 30.400 euro (~152.000 lei), 70%, adică suma de 



21.280 euro (~106.400), se acordă în avans în acest an, iar diferența de 30%, adică suma 
de 9.120 euro (~45.600 lei) se va rambursa de către Comisia Europeană în anul 2023. 

În anul 2021, în cadrul proiectului Europe Direct 2021, s-a încasat suma de 35.200 
lei aferentă transei de 30%, contribuția Comisiei Europene si la cheltuieli se 
înregistrează plata sumei de 25.000 lei aferentă salariilor lunii decembrie 2021. În urma 
însumării bugetelor Europe Direct 2021 și Europe Direct 2022, rezultă un total al 
veniturilor de 141.600 lei și un total al cheltuielilor de 131.400 lei, cu un excedent de 
10.200 lei. 

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

funcționale preconizate: nu este cazul. 
 VIII. Concluzii, constatări, propuneri: 

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea și adoptarea proiectului de 
hotărâre în prima ședință a consiliului județean. 
 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Direcţia Economică 
Nr. 1529/28.01.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022 
  
 

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, Direcția Economică a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea 
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, și a constatat următoarele: 
a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului/aprobarea bugetului fondurilor externe 
nerambursabile 

Reprezentanța Comisiei Europene în România a semnat un Acord-cadru de 
parteneriat pe cinci ani cu  Consiliul Județean Vaslui privind găzduirea si funcționarea 
Centrului Europe Direct Vaslui. In cadrul Acordului Cadru de Parteneriat, anual se 
semnează acorduri specifice de grant pentru punerea in aplicare a planului anual de 
comunicare. Pentru anul 2022  a fost semnat Acordul de Grant Specific nr. 24/2022, 
Proiectul 101034878–ED Vaslui, cu perioada de valabilitate intre 01.01.2022 – 
31.12.2022. 
           În anul 2022, Europe Direct Vaslui va aborda cele două mari priorități de 
comunicare ale Comisiei Europene – Pactul verde European și O Europă pregătită 
pentru era digitală și va promova NextGenerationEU, Conferința privind viitorul 
Europei și Anul european al tineretului, prin organizarea evenimentelor, ce vor 
mobiliza toata echipa centrului. 

 Evenimentele care se vor realiza sunt în număr de 4 si vor fi adaptate la 
nevoile comunității locale. 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: Bugetul local al județului 
Vaslui este afectat de implementarea Proiectului Europe Direct 2022. În baza 
Acordului-cadru și a Planului anual de comunicare pe anul 2022, Centrul de Informare 
Europe Direct Vaslui are pe acest an un buget estimat de 91.400 euro, din care: 
- 30.400 euro (152.000 lei) grantul de la Comisia Europeană; 
- 61.000 euro (305.000 lei) contribuția Consiliului Județean Vaslui pentru plata 
cheltuielilor de personal aferente Centrului Europe Direct. Din finanțarea 
nerambursabilă de 30.400 euro (152.000 lei), 70% adică suma de 21.280 euro ( 
106.400 lei) se acordă în avans în acest an, iar diferența de 30%, adică suma de 9.120 
euro (45.600 lei) se va rambursa de către Comisia Europeană în anul 2023. 
 Totodată trebuie să avem în vedere faptul că în cadrul proiectului Europe 
Direct 2021, s-a încasat suma de 35.200 lei aferentă tranșei de 30%, contribuția 
Comisiei Europene și la cheltuieli se înregistrează  plata sumei de 25.000 lei aferentă 
salariilor lunii decembrie 2021. În urma însumării bugetelor Europe Direct 2021 și 
Europe Direct 2022, rezultă un total al veniturilor de 141.600 lei și un total al 
cheltuielilor de 131.400 lei, cu un excedent de 10.200 lei. 
  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 2022 al Centrului de Informare 
Europe Direct Vaslui. 
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 2022, în plenul Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 


