ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA Nr. _____/2014
privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţan Vaslui nr.
125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi
a activităţilor legate de proiect, ce revin judeţului Vaslui
având în vedere :
- expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui privind
aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 125/2013
privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie
în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect ce
revin judeţului Vaslui;
- adresa nr. 23/23.01.2014 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST
Iaşi, înregistrată la Consiliul Judeţean Vaslui sub nr. 652/21.01.2014;
- art. 10, pct. 2, al. (c) din Statutul Asociaţiei autentificat sub nr. 112 din data de
16.01.2008, potrivit căruia co-finanţarea (2% din cheltuielile eligibile din proiect) va fi
asigurată proporţional cu valoarea echipamentelor alocate către membrii asociaţi;
- dispoziţiile Ordonanţei de Urgenţă nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii,
cu modificările şi completările ulterioare;
- dispoziţiile art.11, art.12 şi art.91 alin.(1) lit.b) şi lit.f) şi art. 97 din Legea nr.
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare;
Consiliul judeţean Vaslui
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. – Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui nr. 125/2013 se modifică si se completează
după cum urmează:
1. Art. 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.2. - Se aprobă bugetul proiectului, astfel:
- Cheltuieli eligibile
= 20.846.160,80 lei, din care 4.034.740,80 lei TVA
- Cheltuieli neeligibile
= 66.960,00 lei, din care 12.960,00 lei TVA.”
2. Art. 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.3. - Se aprobă suma de 416.923,22 lei (din care 80.694,82 lei TVA) reprezentând
contribuţia financiară a solicitantului - Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară
EURONEST la cheltuielile eligibile.”
3. Art. 4 se modifică şi se completează si va avea următorul cuprins:
”Art.4. - Se aprobă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la cofinantarea proiectului
în sumă de 60.485,40 lei dupa cum urmeaza:
- 52.115,40 lei (din care 10.086,85 lei TVA) reprezentând 2% din valoarea
cheltuielilor eligibile aferente judetului Vaslui;
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- 8.370, 00 lei (din care 1.620,00 lei TVA), reprezentând costurile ce revin
judetului Vaslui din totalul de cheltuieli neeligibile .”
4. Art. 5 se modifică şi va avea următorul cuprins:
”Art.5. - Se aprobă asigurarea resurselor financiare necesare implementării optime a
proiectului menţionat la art. 1 în judeţul Vaslui, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare
a cheltuielilor din instrumente structurale, în valoare de 2.553.654,70 lei.”
Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârea Consiliului Judetean Vaslui nr. 125/2013 rămân
neschimbate.

Vaslui, ____ ianuarie 2014

PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

Contrasemnează:
Secretarul judeţului Vaslui,
Diana – Elena Ursulescu
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREŞEDINTE

EXPUNERE DE MOTIVE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii
Consiliului Judeţean Vaslui nr. 125/2013 privind aprobarea proiectului
„Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, ce revin
judeţului Vaslui
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,
In luna august 2013, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST a depus
la Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt – Organismul Intermediar
pentru Programul Operational Regional 2007-2013, cererea de finantare pentru proiectul
cu titlul „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă
în condiţii de iarnă”, cod SMIS 48572. In cadrul proiectului s-a propus initial achizitionarea
a 23 de autofreze de zapada, suplimentandu-se cu inca o autofreza si 6 vehicule cu senile
cu roti tip UTV, in beneficiul membrilor asociati EURONEST, judetului Vaslui revenindu-i 3
autofreze de zapada si 1 vehicul cu senile cu roti tip UTV.
Dupa depunerea proiectului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice a transmis catre Organismul Intermediar o adresa privind eligibilitatea unor
cheltuieli din cadrul proiectului. Conform acesteia, platforma de transport din dotarea
seniletei si a autoturismului tractor este declarata cheltuiala neeligibila, achizitia sa urmand
a fi suportata din fonduri proprii de catre beneficiar.
Avand in vedere necesitatea achizitionarii acesteia odata cu celelalte elemente din
dotare pentru exploatarea in conditii optime a vehiculului cu senile/roti tip UTV este
necesara aprobarea cheltuielilor neeligibile.
Bugetul total al proiectului ramane neschimbat, cheltuielile eligibile si neeligibile
suporta modificari astfel:
•
•

Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile

= 20.846.160,80 lei din care TVA 4.034.740,80 lei;
= 66.960,00 lei din care TVA 12.960,00 lei..

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST participă la această cerere de
finanţare cu suma de 416.923,22 lei, din care 80.694,82 lei este TVA.
Consecinta a acestor modificari, Consiliul Judeţean Vaslui urmează să participe cu
suma de 60.485,40 lei din care:
•
•

cheltuieli eligibile: 52.115,40 lei din care 10.086,85 lei TVA;
cheltuieli neeligibile: 8.370, 00 lei din care 1.620,00 lei TVA.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST trebuie să facă dovada
capacităţii financiare de a asigura contribuţia proprie la valoarea cheltuielilor eligibile (2%),
capacitatea de a acoperi cheltuielile neeligibile ale proiectului (inclusiv cheltuieli conexe) şi
de a asigura resursele financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor. Pentru aceasta, solicitantul va anexa la
cererea de finanţare Hotărârea Consiliului de Administraţie al Asociaţiei de aprobare a
proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect, precum şi hotărârile consiliilor judeţene
asociate de aprobare a proiectului şi a cotei-parte ce le revine din cheltuielile aferente
derulării proiectului.
Faţă de cele prezentate mai sus, am iniţiat proiectul de hotărâre alăturat, pe care vă
rog să îl aprobaţi în forma prezentată.
PREŞEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
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DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ, INTEGRARE EUROPEANĂ,
RELAŢII INTERNAŢIONALE
RAPORT
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului
Judeţean Vaslui nr. 125/2013 privind aprobarea proiectului „Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii
sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor
legate de proiect, ce revin judeţului Vaslui

În baza prevederilor art. 44 coroborat cu art. 98 din Legea nr.215/2001 privind administraţia
publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia dezvoltare locală,
integrare europeană, relaţii internaţionale a studiat proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării
şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 125/2013 privind aprobarea proiectului
„Îmbunătăţirea capacităţii şi calităţii sistemului de intervenţie în situaţii de urgenţă în condiţii de
iarnă”, a cheltuielilor şi a activităţilor legate de proiect, ce revin judeţului Vaslui
In cadrul proiectului depus în luna august de către A.D.I.EURONEST la Agentia pentru
Dezvoltare Regionala Nord-Est Piatra Neamt s-a propus initial achizitionarea a 23 de autofreze de
zapada, suplimentandu-se cu inca o autofreza si 6 vehicule cu senile cu roti tip UTV, in beneficiul
membrilor asociati EURONEST, judetului Vaslui revenindu-i 3 autofreze de zapada si 1 vehicul cu
senile cu roti tip UTV.
Dupa depunerea proiectului, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a
transmis catre Organismul Intermediar o adresa privind eligibilitatea unor cheltuieli din cadrul
proiectului. Conform acesteia, platforma de transport din dotarea seniletei si a autoturismului tractor
este declarata cheltuiala neeligibila, achizitia sa urmand a fi suportata din fonduri proprii de catre
beneficiar.
Avand în vedere necesitatea achiziţionării platformei de transport odată cu celelalte elemente
din dotare pentru exploatarea în condiţii optime a vehiculului cu şenile/roţi tip UTV este necesară
aprobarea cheltuielilor neeligibile.
De asemenea, proiectul propus răspunde şi obiectivelor Sistemului Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, reglementat prin Legea nr. 363/2002 şi completată cu OUG 21/2004, care este
dimensionat, printre altele, pe două principii esenţiale care fundamentează, de altfel, şi necesitatea
implementării, la nivelul Regiunii Nord-Est, a proiectului de faţă: cooperarea la nivel regional şi
operativitatea, conlucrarea activă în sprijinul înfiinţării a opt baze regionale care să faciliteze realizarea
managementului integrat al urgenţelor.
Faţă de cele prezentate, considerăm necesară şi oportună aprobarea proiectului de hotărâre
propus, în forma prezentată.
Director executiv,
MIHAELA CHIRCU

