
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Nr.369 din 10.01.2023 
 

Proiect de hotărâre nr. 8/2023 
privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în calitate de membru al 

Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023 
 

Având în vedere: 
     - referatul de aprobare nr.369/10.01.2023 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
     - factura nr. 2023-N59-JS/14.12.2022 transmisă de Adunarea Regiunilor Europene,  
înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 20468/28.12.2022; 

- rapoartele de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare nr.375/10.01.2023 și 
nr.406/11.01.2023 al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui; 

- avizele  comisiilor  de specialitate  ale consiliului județean: 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 
modificãrile și completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 25 din 22.07.1997 privind aderarea la Asociația 
„Adunarea Regiunilor Europei” ; 

în temeiul art. 182  alin. (1) și al art.196 alin. (1) lit. a) O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificãrile și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – (1) Se aprobă contribuția financiară a Județului Vaslui, în calitate de membru 
al Adunării Regiunilor Europene,  pentru anul 2023, în valoare de 4.636 Euro. 

(2) - Suma prevăzută la art. 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, Direcției Economice și Direcției Dezvoltare 
și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, Adunării 
Regiunilor Europene și va asigura publicarea acestuia pe pagina de internet 
http://www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.   

 
               Vaslui, ___________2023 

P R E Ş E D I N T E, 
 Dumitru Buzatu                                            Avizează pentru legalitate:                  
                          SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI  
                      Diana–Elena Ursulescu 

 
 

 
       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 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.369/10.01.2023  

 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în 

calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene,  pentru anul 2023 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:   
În conformitate cu prevederile art. 173 alin. (1) lit. e), coroborate cu cele ale alin. (7) 

lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, consiliul județean „hotărăște, în condițiile legii… aderarea la 
asociații naționale și internaționale ale autorităților administrației publice locale, în vederea 
promovării unor interese comune”. 

Județul Vaslui a devenit membru cu drepturi depline al Adunării Regiunilor Europene, 
în baza Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 25 din 22.07.1997. 

Adunarea Regiunilor Europene (ARE) este cea mai largă rețea independentă a regiunilor 
din Europa, cuprinzând în prezent 250 de regiuni membre din 35 de țări, precum și 20 de 
organizații interregionale. Ea promovează principiul subsidiarității și al democrației regionale, 
intensifică influența politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene, sprijină regiunile în 
procesul de extindere europeană si globalizare și facilitează cooperarea interregională în 
întreaga Europă și în afara ei. 

În calitate de membru, Județul Vaslui participă la reuniunile Adunării Generale, care 
se desfășoară anual, precum și la întâlnirile de lucru ale celor 3 comitete, organizate pe 
domeniile economic, social și cultural. 

Consiliul Județean Vaslui și-a asumat prevederile statutare în cadrul acestei asociații, 
inclusiv plata unei cotizații anuale, stabilită în cadrul Adunării Generale ARE. 

Conform facturii nr. 2023-N59-JS din data de 14.12.2022, transmisă de Adunarea 
Regiunilor Europene și înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 20468/28.12.2022, 
cotizația pentru anul 2023 datorată de Județul Vaslui este în sumă de 4.636 Euro. Aceasta se 
calculează în funcție de numărul de locuitori, Produsul Intern Brut și rata inflației. 

În conformitate cu prevederile art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare, „obligațiile financiare rezultate din 
acorduri de cooperare, de înfrățire sau de aderare a unităților administrativ-teritoriale la 
asociații interne organizate la nivel național ori la organizații internaționale cu personalitate 
juridică, hotărâte de autoritățile deliberative, în condițiile legii, se suportă din bugetele 
locale ale acestora”. 

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

II. Impactul socio-economic: participarea reprezentanților județului Vaslui la 
evenimentele organizate de Adunarea Regiunilor Europei  constituie o bună oportunitate de fi 
conectați la cele mai noi linii ale politicii de dezvoltare regionala, cea mai importanta la 
nivelul  Uniunii Europene, de a cunoaște si de a fi cunoscuți ca potențiali parteneri in proiecte 
destinate dezvoltării economice si sociale a județului. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a  
Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene,  pentru anul 2023, 
este de 4.636 Euro și va fi suportată din bugetul local al județului pe anul 2023. 

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. Activităţi de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituţionale 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, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice  
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în vederea aducerii la 
îndeplinire.  
 Direcția de Dezvoltare și Cooperare va iniția demersuri în vederea includerii sumei 
necesare pentru plata contribuției în bugetul local al județului Vaslui pe anul 2023, iar Direcția 
Economică va răspunde de includerea acestei sume în bugetul local.  

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

VIII. Concluzii, constatări şi propuneri:  
 Ţinând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară şi oportună 
inițierea și introducerea pe ordinea de zi a primei ședințe ordinare a consiliului județean a 
proiectului de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în 
calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, 
proiect elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean, în vederea dezbaterii și aprobării acestuia de către consiliului 
judeţean. 

 
 

PREŞEDINTE, 
     Dumitru BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.375 din  10.01.2023 
 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în 

calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023 
 

 
În baza prevederilor 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 contribuției financiare a  Județului Vaslui, în calitate de 
membru al Adunării Regiunilor Europene,  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/cooperarea 
interinstituțională pe plan extern/alte atribuții; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a  
Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene,  pentru anul 2023, 
este  de 4.636 Euro și va fi suportată din bugetul local al județului pe anul 2023. 

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. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu 
modificãrile și completările ulterioare; 
- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 25 din 22.07.1997 privind aderarea la Asociația 
„Adunarea Regiunilor Europei”. 

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

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 
şi supunerea acestuia spre dezbatere în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 
 
 

 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafitei Emilian Director executiv DDC 10.01.2023  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef serviciu 10.01.2023  
Întocmit – Alina Albu Consilier 10.01.2023  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr.406/11.01.2023  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea contribuției financiare a  Județului Vaslui, în calitate 
de membru al Adunării Regiunilor Europene, pentru anul 2023 

 

În baza prevederilor 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 aprobarea 
contribuției financiare a  Județului Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene,  
pentru anul 2021. 

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

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală / cooperarea interinstituțională pe 
plan extern/alte atribuții; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a  Județului 
Vaslui, în calitate de membru al Adunării Regiunilor Europene,  poate fi suportată din bugetul 
local al județului pe anul 2023, 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. e) și f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificãrile și 
completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 25 din 22.07.1997 privind aderarea la Asociația 
„Adunarea Regiunilor Europei”. 

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  






