
ROMÂNIA  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.3494 din 02.03.2023       
      

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.63 
privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru 

fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023  

  

 

Având în vedere:   
   -  referatul de aprobare nr.3494/02.03.2023 al președintelui consiliului județean;  
   - Hotărârea Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui nr. 26/20.12.2022 privind aprobarea 
cotizației pentru anul 2023; 
   - adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare 
Durabilă a Județului Vaslui nr. 15/31.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui 
sub nr. 2618/15.02.2023;   
  -  rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare nr.3621/06.03.2023 și  
Direcției Economice nr.3643/06.03.2023 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.90 alin.(1) și art.173 alin.(1) lit.f)  din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul  
administrativ,  cu  modificările și completările ulterioare;  
    - art.35 alin.(6) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare;  
    - art.46 alin.(1) lit.a) din O.G. nr.26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   - Hotărârii  Consiliului Județean Vaslui nr.90/30.06.2021 privind aprobarea participării 
Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la constituirea Asociației de Digitalizare 
și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui;    

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 Judeţean Vaslui   
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
  

Art.1. – (1) Se aprobă cuantumul cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru 
fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare 
Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023, în sumă de 130.000 lei. 

(2) Suma prevăzută la alin. (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.   



Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui  și  va  asigura  publicarea  acestuia  pe  site-ul  
www.cjvs.eu - secțiunea “Monitorul Oficial Local”.                

 
                                                                               

Vaslui, __________ 2023 
                                                  
                    p.PREȘEDINTE,   
                   VICEPREȘEDINTE   
                Ciprian – Ionuț Trifan                                                                          
 

Avizat pentru legalitate: 
                                                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,  
                                                                                Diana-Elena Ursulescu 
 
  
 
 

                                                              
               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 

                                                                Am luat la cunoștință de acest înscris oficial                
                                                             şi îmi asum responsabilitatea asupra legalității 

                                                                Director executiv, 
                                                               Mihaela Dragomir  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
              este necesar votul majorității absolute. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE                                                                                                                                                                             
Nr.3494/02.03.2023 

      
 
 

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului cotizației Județului Vaslui, în 

calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023 

 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Prin Hotărârea nr.143/2020, Consiliul Județean Vaslui a aprobat Strategia de dezvoltare 

economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027. Obiectivul general de 
dezvoltare asumat constă în dezvoltarea economico-socială echilibrată și durabilă a Județului 
Vaslui, care să conducă la creșterea calității vieții și la reducerea decalajului de dezvoltare 
față de celelalte județe din România, precum și a celui intrajudețean dintre mediul rural și cel 
urban. Prioritățile și obiectivele specifice de dezvoltare stabilite în Strategia de Dezvoltare 
Economico-Socială a Județului Vaslui acordă o atenție deosebită domeniilor digitalizării 
administrației și a serviciilor publice și dezvoltării durabile: Prioritatea 11 (domeniul Capacitate 
administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivul specific 11.3. Creșterea gradului de 
digitalizare a activității administrației publice locale, Obiectivul specific 11.4. Consolidarea 
capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale.   

Instrumentele financiare aferente perioadei de programare 2021-2027, aflate în proces de 
consultare publică și aprobare, conțin linii de finanțare și prevăd alocări semnificative pentru 
realizarea obiectivelor de digitalizare a administrației și a serviciilor publice, precum și 
obiectivelor de dezvoltare durabilă.  

În acest context, prin Hotărârea nr. 90/30.06.2021, Consiliul Județean Vaslui a aprobat 
participarea Județului Vaslui, în calitate de membru fondator, la constituirea ”Asociației de 
Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui”. De 
asemenea, Consiliile locale ale unităților administrativ-teritoriale: Municipiul Vaslui, Municipiul 
Huși, Orașul Negrești, Orașul Murgeni, Comuna Muntenii de Jos, Comuna Ivănești, Comuna 
Vinderei, Comuna Voinești și Comuna Zorleni au aprobat participarea, în calitate de membri 
fondatori, la constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui.  

Ulterior, în vederea înscrierii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare 
și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor s-a depus la 
Judecătoria Vaslui documentația prevăzută în O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
cu modificările și completările ulterioare. 

Prin Încheierea pronunțată în data de 2 septembrie 2021, Judecătoria Vaslui a dispus 
înscrierea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a 
Județului Vaslui în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor. Asociația a fost înscrisă în Registrul 
Asociațiilor și Fundațiilor la nr. 9/A/2021 în data de 10.09.2021. 

În conformitate cu prevederile art.19 ale Statutului Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, Consiliul Director 
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al Asociației a adoptat, în ședința din data de 12.10.2021, Hotărârea nr. 2 privind aprobarea 
modalității de calcul și a cuantumului cotizației pentru anul 2022.  

În ședința din data de 20.12.2022, Adunarea Generală a Asociației a adoptat Hotărârea 
nr. 26 privind aprobarea cotizației pentru anul 2023. Pentru Județul Vaslui cotizația anuală este 
aceeași ca anul trecut, respectiv 130.000 lei pe an.  

Prin adresa nr.15/31.01.2023, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 
2618/15.02.2023, Asociația a solicitat tuturor membrilor asociați includerea în bugetul local pe 
anul 2023 a cotizației anuale. 

Prin adoptarea prezentului proiect de hotărâre se aprobă valoarea cotizației Județului 
Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 
Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023, în valoare de 130.000 
lei. 

II. Impactul socio-economic: nu este cazul.  
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul cotizației anuale în sumă 

de 130.000 lei. 
IV. Impactul asupra reglementarilor interne în vigoare: nu este cazul. 
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, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, precum și Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui.  

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui, www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”. 
       VIII. Concluzii, constatări și propuneri:  

      Având în vedere cele prezentare mai sus, considerăm necesară și oportună inițierea  
proiectului de hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, în vederea aprobării cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului 
Vaslui, pentru anul 2023. 

       Propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea supunerii acestuia spre 
dezbatere și aprobare în prima ședință a consiliului județean. 

 
 

p.PREȘEDINTE 
                            VICEPREȘEDINTE, 
                         Ciprian – Ionuț Trifan 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.3621 din 06.03.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de 

membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și 
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, 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 valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului 
Vaslui, 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/aprobare valoare 
cotizație anuală; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul cotizației anuale în sumă de 
130.000 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 respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-   art. 90 alin.(1) și art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare;  

- art.46 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 
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 supunerea 
acestuia spre dezbatere în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat – Emilian Agafiței Director executiv 06.03.2023  
Verificat - Cristina Vasiliu Șef serviciu 06.03.2023  
Întocmit – Ramona Rotaru Consilier 06.03.2023  

 



  

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA ECONOMICĂ 
Nr.3643 din 06.03.2023 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii cotizației Județului Vaslui, în calitate de 

membru fondator al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Digitalizare și  
Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, 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 valorii 
cotizației Județului Vaslui, în calitate de membru fondator al Asociației de Dezvoltare 
Intercomunitară pentru Digitalizare și Dezvoltare Durabilă a Județului Vaslui, pentru anul 2023. În 
raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, Direcția Economică a constatat 
următoarele:     

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții/aprobare valoare 
cotizație anuală; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: cuantumul cotizației anuale în sumă de 
130.000 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 respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  

-   art. 89-92 și art. 173 alin. (1) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 35 alin. (3), alin. (4) și alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările și completările ulterioare;  

- Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și 
completările ulterioare; 

-   Strategia de Dezvoltare Economico-Socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027: 
Prioritatea 11 (domeniul Capacitate administrativă): Vasluiul bine administrat, Obiectivul specific 
11.3. Creșterea gradului de digitalizare a activității administrației publice locale, Obiectivul specific 
11.4. Consolidarea capacității de planificare strategică si teritorială a administrației publice locale 
și Obiectivul specific 11.5. Îmbunătățirea cooperării interne și internaționale a administrației 
publice locale, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.143/2020; 

 Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre dezbatere 
a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean. 

 
                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 






















