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HOTĂRÂREA nr. 121 /2020 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea 

proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-
Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 Avȃnd în vedere : 
- referatul de aprobare nr. 11.695 din 03.08.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 11.704 din 03.08.2020; 
- adresa Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est nr. 

24732/OI/24.07.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui cu nr. 11340/27.07.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea 

proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-
Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică și disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia 
pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și 
integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, 
protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- Hotărârii Guvernului 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, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
                -  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea 
financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind 
aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 



(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect 
se modifică și va avea următorul conținut: 

 ″Art.3.-Se aprobă contribuția proprie în proiect a Județului Vaslui, 
reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, în valoare de 
342.273,04 lei, inclusiv TVA, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului 
în cuantum de 324.160,05 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-
Moreni-DJ245L (Costeşti)”.″ 

Art. II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate 
de proiect rămân neschimbate.  

Art.III. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vaslui, Direcţiei Dezvoltare și Cooperare, precum și Direcţiei Economice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire. 

 
 

Vaslui, 06 august 2020 
                    
 
 
                   PREŞEDINTE,                 
                Dumitru Buzatu    
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