
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 950/19.01.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.____/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de 

alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din 
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui” 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 950 din 19.01.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 

252/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 146/06.01.2021; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 952 din 19.01.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică şi de disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, 
Comisia pentru strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanţe şi integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de 
interes judeţean; 

în conformitate cu prevederile: 
- 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; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa 

de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare 
locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare 
locală etapa I; 

- Ordinul nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 
nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate prin 
Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 
1851/2013; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 251/2013 privind însușirea 
indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare 
a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2017 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean vaslui nr.251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici 
reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitare sistem de alimentare 
cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”; 



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 Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă devizul general actualizat al obiectivului de investiții 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare 
a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici reactualizați, rest de 
executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului 
de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
orașul Negrești, județul Vaslui”, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Anexa nr. 2 la prezentul act administrativ înlocuiește anexa la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici 
reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitare sistem de alimentare 
cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile 
Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. 

Art.4. – Secretarul general al Județului Vaslui va comunica, în termenul prevăzut 
de lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcţiei 
Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 
Vaslui și va asigura publicarea pe site-ul http://www.cjvs.eu/ și în Monitorul oficial local. 

 
                    
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

Vaslui, _____________2021 

  
 Avizează pentru legalitate: 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
Diana-Elena Ursulescu 

 
 

  
                                                                             DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                        Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                                 și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                         Director executiv,  

            Mihaela Dragomir        
 
 

 
 
     Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre             
              este necesar votul majorității simple.                                                                  
 

 

http://www.cjvs.eu/


in mii lei/mii euro la cursul B.N.R. 4,874 lei/euro din 18-ian-21

MDRAP (mii lei)
UAT - Vaslui 

(mii lei)
MDRAP (mii 

euro)
UAT - Vaslui 

(mii euro)
MDRAP (mii lei)

UAT - Vaslui (mii 
lei)

MDRAP (mii lei)
UAT - Vaslui 

(mii lei)
MDRAP (mii 

euro)
UAT - Vaslui (mii 

euro)

1 2 3.a 3.b 4.a 4.b 5.a 5.b 6.a 6.b 7.a 7.b

1,1 Obtinerea terenului -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

1.1.1 Obtinerea terenului -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

1,2 Amenajarea terenului -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

1.2.1 Devieri / relocari utilitati -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

1,3
Amenajari pentru protectia mediului
si aducerea la starea initiala

-                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

1.3.1 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

TOTAL CAPITOL 1 -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

2 Asigurarea utilitatilor -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

2.1 Bransamente utilitare -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

TOTAL CAPITOL 2 -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

3,1 Studii de teren -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

3,2
Taxe pentru obtinerea de avize,
 acorduri si autorizatii

-                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

3.2.1
Taxe pentru obtinerea de avize,
 acorduri si autorizatii

-                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

3,3 Proiectare si inginerie (3%) -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

3,4 Organizarea procedurilor de achizitie -                      10,000           -                 2,052            -                   1,900                    -                   11,900          -                  2,442                 

3,5 Consultanta (1%) -                      181,681         -                 37,276          -                   34,519                  -                   216,200        -                  44,358               

3,6 Asistenta tehnica (1,5%) -                      272,521         -                 55,913          -                   51,779                  -                   324,300        -                  66,537               

3.6.1 Asistenta tehnica din partea proiectantului (0,5%) -                      90,840           -                 18,637          -                   17,260                  -                   108,100        -                  22,179               

3.6.2 Supravegherea executiei prin diriginti de santier (1%) -                      181,681         -                 37,276          -                   34,519                  -                   216,200        -                  44,358               

TOTAL CAPITOL 3 -                      464,202         -                 95,240          -                   88,198                  -                   552,400        -                  113,336             

4,1 Constructii si instalatii 16.351,269         1.816,808      3.354.795 372,755        3.106,741        345,193                19.458,010       2.162,001     3.992.206 443,578             

4.1.1
Etapa II, municipiul Barlad, Lot 2 - Retele de apa si canalizare II, municipiul 
Barlad

6.657,528           739,725         1.365.927 151,770        1.264,930        140,548                7.922,459         880,273        1.625.453 180,606             

CAPITOLUL  3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL  4

Cheltuieli pentru investitia de baza

CAPITOLUL  1

Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

DEVIZ  GENERAL
Privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului "Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă ,a sistemului de canalizare şi a staţiilor  de epurare a apelor uzate din municipiile 

Vaslui, Bârlad, Huşi şi oraşul Negreşti"
(conform H.G. nr. 28/09.01.2008)

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

Valoare (fara TVA)  TVA Valoare (inclusiv TVA)

 la Hotărârea nr. _____/2021

Anexa nr. 1



4.1.2 Etapa I, oras Negresti, Lot 3 - Retele de apa si canalizare I, oras Negresti 251,782              27,976           51,658           5,740            47,839             5,315                    299,621            33,291          61,473            6,830                 

4.1.3
Etapa II, municipiul Vaslui, Lot 2 - Retele de apa si canalizare II, municipiul 
Vaslui

2.279,014           253,224         467,586         51,954          433,013           48,113                  2.712,027         301,336        556,427          61,825               

4.1.4
Etapa I, municipiul Vaslui, Lot 1 - Retele de apa si canalizare I, municipiul 
Vaslui

557,204              61,912           114,322         12,703          105,869           11,763                  663,073            73,675          136,043          15,116               

4.1.5
Etapa II, municipiul Husi, Lot 1 - Retele de apa si canalizare II, municipiul 
Husi

5.859,876           651,097         1.202.272 133,586        1.113,376        123,708                6.973,252         774,806        1.430.704 158,967             

4.1.6
Etapa II, municipiul Husi, Lot 2 - Retele de apa si canalizare II, municipiul 
Husi

642,364              71,374           131,794         14,644          122,049           13,561                  764,413            84,935          156,835          17,426               

4.1.7
Etapa II, orasul Negresti - Reabilitare a statiei de tratare si a statiei de 
epurare

103,501              11,500           21,235           2,359            19,665             2,185                    123,167            13,685          25,270            2,808                 

4,2 Montaj utilaje tehnologice -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

4,3
Utilaje, echipamente tehnologice si
 functionale cu montaj

-                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

4,4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

4,5 Dotari -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

4,6 Active necorporale -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

TOTAL CAPITOL 4 16.351,269         1.816,808      3.354.795 372,755        3.106,741        345,193                19.458,010       2.162,001     3.992.206 443,578             

5,1 Organizare de santier 408,782              90,840           83,870           18,638          77,669             17,260                  486,450            108,100        99,805            22,179               

5.1.1 Lucrari aferente organizarii de santier (2,5%) 408,782              45,420           83,870           9,319            77,669             8,630                    486,450            54,050          99,805            11,089               

5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului -                      45,420           -                 9,319            -                   8,630                    -                   54,050          -                  11,089               

5,2 Comisioane, cote,taxe,costul creditului -                      272,937         -                 55,999          -                   -                        -                   272,937        -                  55,999               

5.2.1 Comisionul bancii finantatoare -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

5.2.2 Taxe ISCC 0.7% -                      146,966         -                 30,153          -                   -                        -                   146,966        -                  30,153               

5.2.3 Taxa ISCC 0.1% -                      20,995           -                 4,308            -                   -                        -                   20,995          -                  4,308                 

5.2.4 Casa constructorilor 0.5% -                      104,976         -                 21,538          -                   -                        -                   104,976        -                  21,538               

5.2.5 Prime de asigurare -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

5.2.6 Costul creditului -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute (10%) 1.635,127           228,101         -                 46,800          310,674           43,339                  1.945,801         271,440        -                  55,691               

TOTAL CAPITOL 5 2.043,909           591,878         419,349         121,437        388,343           60,599                  2.432,251         652,477        499,026          133,869             

6,1 Pregatirea personalului de exploatare -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

6,2 Probe tehnologice si teste -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

TOTAL CAPITOL 6 -                      -                -                 -                -                   -                        -                   -                -                  -                     

TOTAL GENERAL 18.395,178         2.872,888      3.774.144 589,432        3.495,084        493,991                21.890,262       3.366,878     4.491.231 690,783             

Din care: C + M  (Cap.1.2 + Cap.1.3 + Cap.2 + Cap.4.1 + Cap.4.2 +Cap.5.1.1)16.760,051         1.862,228      3.438.665 382,074        3.184,410        353,823                19.944,461       2.216,051     4.092.011 454,668             

Beneficiar:
UAT - Vaslui

Presedinte:
Dumitru Buzatu

Nume și prenume Funcția Data Semnătura
Avizat - Vieru Mariana
Întocmit - Toma Cătălin Director Executiv Adjunct

CAPITOLUL  5

Alte cheltuieli

CAPITOLUL  6

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Director Executiv



Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției:

nr. crt. Principalii indicatori UM Vaslui Bârlad Huși Negrești TOTAL

1 REȚEA APĂ ML 4974 8484 8692 2143 24,293

2 REȚEA CANAL ML 320 6275 6293 390 13,278

3 STAȚII POMPARE APE UZATE (SPAU) BUC 2 1 7 _ 10

4 STAȚII POMPARE APĂ BRUTĂ (SPAB) BUC _ 1 _ _ 1

5 STAȚII POMPARE APĂ POTABILĂ BUC _ 1 _ _ 1

6 REABILITARE REZERVOR APĂ 5000 MC BUC _ 2 _ _ 2

7 REȚEA APĂ LEI/ML 440 439 412 380

8 REȚEA CANAL LEI/ML 316 442 400 425

Valoarea totală a investiției: lei (inclusiv TVA), din care:
bugetul de stat: lei
bugetul local: lei

C+M: lei (inclusiv TVA), din care:
bugetul de stat: lei
bugetul local: lei

Valoarea totală a investiției: EUR (inclusiv TVA), din care:
bugetul de stat: EUR
bugetul local: EUR

C+M: EUR (inclusiv TVA), din care:
bugetul de stat: EUR
bugetul local: EUR

curs BNR 18.01.2021 4,874 lei/EUR

                Durata de execuție 108 luni

454,668

2.216.051

5.182.015
4.491.231

690,783
4.546.679

4.092.011

25.257.140 
21.890.262
3.366.878

22.160.512
19.944.461

Hotărârea nr. ______ / 2021
Anexa nr. 2

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție reactualizați, rest de excutat, 
”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate 

din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui"
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 950 din 19.01.2021           
   

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de 

epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești,  
județul Vaslui” 

 
 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de reabilitare a început în anul 2006, iar valoarea inițială estimată a 

fost aprobată prin O.G. nr. 40/2006. Regulile de finanțare și strategia de implementare a 
investițiilor aferente s-au stabilit în cadrul Convenției încheiate între Consiliul Județean 
Vaslui și Ministerul Mediului și Pădurilor, aprobată prin H.G. nr. 5543/26.10.2006. 

În anul 2011, cele două părți au convenit încetarea Convenției și transferul 
lucrărilor rămase de executat (necontractate) în Proiectul Major ”Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare din aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 251/2013 s-au însușit indicatorii 
tehnico-economici, rest de executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitare sistem de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din 
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”. 

Prin adresa nr. 252/04.01.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub            
nr. 146/06.01.2021, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației ne înștiințează 
asupra faptului că s-a aprobat prelungirea duratei contractelor de finanțare cu o perioadă 
de până la 2 ani pentru obiectivele de investiții incluse în Programul național de dezvoltare 
etapa I pentru care nu a fost efectuată recepția la terminarea lucrărilor. Pentru a putea 
beneficia de această prelungire a duratei contractelor se impune aprobarea prin hotarâre a 
Consiliului județean a devizului general, precum și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați.  

Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului 
general actualizat, și a indicatorilor tehnico-economici reactualizați ai obiectivului de 
investiție ”Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a 
stațiilor de epurare din aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui”. 
Conform adresei sus-amintite, hotărârea consiliului județean trebuie transmisă până pe 
data de 29.01.2021. 

Menționăm că modificarea anterioară a indicațorilor tehnico-economici a fost 
făcută prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 22/2017. Anexa nr.2 a prezentului 
proiect de hotărâre reflectă în cuprinsul acesteia actualizarea valorii investiției la cursul 
actual al euro și prelungirea duratei de execuție cu încă 2 ani. 

II. Impactul socio-economic:  
  Unul din cele mai importante efecte generale în evaluarea economică cantitativă 

este impactul anticipat de apă imbunătățită și a infrastructurii publice a apelor uzate in 
dezvoltarea regională din județul Vaslui. 

  Îmbunătățirea calității apei și reabilitarea rețelei de canalizare și de apă va fi un 
stimulent pentru societăți comerciale, investitorii imobiliari și dezvoltatorii din județul 
Vaslui. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV.  Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea și 
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înlocuirea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 251/2013 privind însușirea 
indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de executat, în cadrul subprogramului 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de 
epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul 
Vaslui”, cu modificările ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activitățí de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și Direcţiei Tehnice în vederea aducerii la 
îndeplinire, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu.  

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 

oportună inițierea Proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 251/2013 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici reactualizați, rest de 
executat, în cadrul subprogramului ”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului 
de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și 
orașul Negrești, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare, în forma elaborată cu sprijinul 
Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. 

Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în următoarea ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Dumitru Buzatu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție 
”Reabilitare sistem de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de 

epurare a apelor uzate din municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, 
 județul Vaslui” 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 
și completările ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
reactualizați, rest de executat, ai obiectivului de investiție ”Reabilitare sistem de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare a apelor uzate din 
municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești, județul Vaslui” și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/aprobarea documentațiilor tehnico - economice pentru 
obiectivele de investiții de interes județean. 

b) Impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul. 
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. 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; 

- O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
publice și a unor măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte 
normative și prorogarea unor termene; 

- Ordinului nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 
a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare 
locală; 

- O.U.G. nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală şi pentru instituirea unor măsuri pentru derularea 
Programului naţional de dezvoltare locală etapa I. 

       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 spre dezbatere și adoptare a proiectului de hotărâre în cauză, în prima 
ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
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