
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIU JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA  nr. 210/2020 

privind aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor 

de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile  
de la Uniunea Europeană 

 
Având în vedere: 
-   referatul de aprobare nr. 18444/23.11.2020 al preşedintelui Consiliului Judeţean 

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

al Consiliului Județean Vaslui nr. 18449/23.11.2020; 
          -  avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică 
şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană; 

- amendamentul formulat de domnul consilier județean Marius-Marian Arcăleanu; 
luând in considerare prevederile art. 9 pct. 8 din Carta europeană a autonomiei 

locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997; 
în conformitate cu: 
- art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b) din Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 20 alin.(1), lit.f) si g) și Capitolul IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele 

publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-  Hotărârea Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența și funcționarea 

Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 1166 si următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
-  art. 29 alin. (1) lit. (f) din Legea achizițiilor publice nr. 98/2016; 
- art. 41 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea 

investițiilor publice de interes județean, a căror documentație tehnico-economică a fost 
aprobată prin hotărâri ale Consiliului Judetean Vaslui; 

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

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E :  
 
 Art.1. - Se aprobă contractarea și garantarea unei finanțări rambursabile interne în 
valoare de 50.000.000 lei, pentru asigurarea cofinanțării și prefinanțării proiectelor de 
interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, cu o 
maturitate de până la 12 de ani, din care o perioadă de grație de până la 3 ani și o perioadă 
de rambursare de până la 9 ani. 



 Art.2. - Contractarea și garantarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se fac 
pentru realizarea investițiilor publice de interes județean, prevăzute în anexa la prezenta 
hotărâre. 
 Art.3. - Din bugetul local al Județului Vaslui se asigură integral plata: 

a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite și taxe aferente realizării obiectivelor de investiții de interes local; 
c) alte cheltuieli neeligibile la finanțare din împrumutul menționat la art. 1. 

 Art.4. – (1) Pe întreaga durată a serviciului datoriei publice locale, ordonatorul 
principal de credite are obligația să publice pe pagina de internet a Consiliului Județean 
Vaslui următoarele date: 

a) hotărârea Comisiei de Autorizare a Împrumuturilor Locale, precum si orice modificări 
și/sau completări ale acesteia; 
b) valoarea finanțării rambursabile contactate/garantate în valuta de contract; 
c) gradul de îndatorare al Județului Vaslui; 
d) durata serviciului datoriei publice locale, cu precizarea perioadei de grație și a 
perioadei de rambursare a finanțării rambursabile; 
e) dobânzile, comisioanele și orice alte costuri aferente fiecărei finanțări rambursabile; 
f) plățile efectuate din fiecare finanțare rambursabilă. 

        (2) Datele prevăzute la alin.(1) se actualizează în prima decadă a fiecărui trimestru 
pentru trimestrul expirat, sub sancțiunile prevăzute de lege. 

Art.5. - (1) Garantarea împrumutului se va face din veniturile bugetului local al 
Județului Vaslui. 
          (2) Serviciul datoriei publice locale nu reprezintă obligații sau răspunderi ale 
Guvernului României și acesta va fi plătit din bugetul local sau/și din împrumuturi pentru 
refinanțarea datoriei publice locale. 

Art.6. - Se împuternicește președintele Consiliului Județean Vaslui să negocieze și 
semneze, în numele și pe seama Județului Vaslui, contractul de împrumut intern, să 
semneze acordul de garantare a împrumutului, precum și toate documentele necesare 
obținerii autorizării, încheierii și derulării finanțării rambursabile interne.  

Art.7. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui Consiliului 
Județean Vaslui și Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 
  Art.8. – Prezentul act administrativ se comunică prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui 
în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui Consiliului Județean Vaslui și 
Direcției economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se 
publică în Monitorul oficial local, precum și pe pagina de internet www.cjvs.eu. 
     
                                                                                          Vaslui, 10 decembrie 2020 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                                   Contrasemnează, 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                  Diana-Elena Ursulescu 
 



Nr. 
Crt.

Valoare totala 
proiect - lei

Valoarea propusă a fi 
finanțată din împrumut 

- lei

Nr. contract finantare 
POR 2014 - 2020

H.C.J. de aprobare a 
indicatorilor tehnico - 

economici

1 7.721.767,45 1.000.000,00 4099 / 01.04.2019 H.C.J 24/2018

2 3.464.963,93 500.000,00 2724 / 23.07.2018
H.C.J. 169/2017, H.C.J. 

77/2018, H.C.J. 145/2020

3 13.321.989,67 1.000.000,00 4028 / 13.03.2019 H.C.J. 192/2019

4 222.001.842,03 46.500.000,00 951 / 29.12.2017
H.C.J. 265/2016, H.C.J. 

176/2017

5 10.360.254,16 1.000.000,00 4591 / 19.07.2019 H.C.J. 142/2018

256.870.817,24 50.000.000,00

Anexa la H.C.J. nr. 210/10 decembrie 2020

Denumire obiectiv de investitii

Reabilitare, modernizare si dotare Scoala Profesionala Speciala 
"Sfanta Ecaterina" Husi

Total

Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta 
Polihroniade" Vaslui

Extindere Unitate de Primiri Urgente si realizare heliport

Reabilitare și modernizare Drum strategic județean Bîrlad – Laza 
– Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)

Dotarea Ambulatoriului Integrat al Spitalului Județean de 
Urgenta Vaslui


