
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr. 220/2020 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 

proiectului „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” 
VASLUI și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 19296 din 04.12.2020  al președintelui Consiliului Județean 

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

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 19297 din 04.12.2020; 
- 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: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 5 lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului               

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului 

„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 145/2020 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare; 

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

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. 78/2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect, se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3. - Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului 
menționat la art. 1 în valoare totală de 2.953.379,73 lei, reprezentând 2.907.696,26 lei cheltuieli 
neeligibile şi 45.683,47 lei contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului”. 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 rămân 
nemodificate. 

Art.III. Prezentul act administrativ va fi comunicat prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare, precum și Direcţiilor Tehnică 
şi Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii 
la îndeplinire. 
                      Vaslui, 10 decembrie 2020                                                                                                     
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
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