
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI  
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

H O T Ă R Â R E A   Nr.127/2006 
privind aprobarea încheierii unei Convenţii de cooperare între Preşedintele Consiliului judeţean 
Vaslui şi primarul comunei Fălciu, în scopul finanţării cheltuielilor neeligibile pentru realizarea 

obiectivului de investiţie “Aducţiunea cu apă a satului Fălciu” 
 
 având în vedere Convenţia încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării 
Teritoriului şi Consiliul judeţean Vaslui privind preluarea de către acesta din urmă a  unor obligaţii ale 
MLPAT, ce decurg din contractul comercial încheiat cu SOLLEL-BONEH, ofertantul declarat 
câştigător al licitaţiei internaţionale pentru realizarea de lucrări de alimentare cu apă la sate în judeţul 
Vaslui, în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997; 
 având în vedere prevederile art.31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind 
finanţele publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.108/7 aprilie 2004; 
 în temeiul prevederilor art.104, litera “r” şi art.109 din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E : 
 
 Art.1.- Se aprobă încheierea unei Convenţii de cooperare între preşedintele Consiliului 
judeţean Vaslui şi primarul comunei Fălciu pentru preluarea de către Consiliul local al comunei Fălciu  
a unor obligaţii ale Consiliului judeţean Vaslui ce decurg din contractul încheiat cu MLPAT pentru 
realizarea de lucrări de alimentare cu apă în judeţul Vaslui în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 
al cărei format cadru este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2.- Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţia administraţie 
publică şi Direcţia economică ale Consiliului judeţean Vaslui.     
                                                                                        Vaslui, 30 noiembrie 2006 
  

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ  

                                      Contrasemnează:
                                                                                                                                        Secretarul judeţului Vaslui 

                                                                                                                                       Gheorghe Stoica 
 

              



                  ANEXA 
                                                                                   la Hotărârea nr.127/2006 

   CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                           
  CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI FĂLCIU 

 
CONVENŢIE DE COOPERARE - CADRU 

privind preluarea de către Consiliul local al comunei Fălciu a unor obligaţii ale Consiliului 
judeţean Vaslui, ce decurg din convenţia încheiată cu MLPAT, pentru realizarea lucrării de 

alimentare cu apă în satul Fălciu, în baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997 
 
 Corneliu Bichineţ, Preşedintele Consiliului judeţean Vaslui şi Damian Tinca, Primarul 
comunei Fălciu, în calitate de ordonatori principali de credite,  

având în vedere Convenţia încheiată între Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului 
şi Consiliul judeţean Vaslui privind preluarea de către acesta din urmă a unor obligaţii ale MLPAT, ce 
decurg din contractul comercial încheiat cu  SOLLEL-BONEH, ofertantul declarat câştigător al 
licitaţiei internaţionale pentru realizarea de lucrări de alimentare cu apă la sate în judeţul Vaslui, în 
baza Hotărârii Guvernului nr.687/1997;  
 având în vedere prevederile art.104 litera „r” din Legea nr.215/2001 privind  administraţia 
publică locală şi art.31 din Ordonanţa de urgenţă nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată 
cu modificări şi completări prin Legea nr.108/2004;  
 luând în calcul necesitatea şi importanţa dezvoltării infrastructurii la nivel local;  
 în baza Hotărârilor Consiliului judeţean Vaslui nr.____/2006 şi a Consiliului local al comunei 
Fălciu,  nr._______/2006, 
  

au convenit următoarele:  
  
 Art.1.- La data începerii lucrărilor de Alimentare cu apă a satului Fălciu, Consiliul local al 
comunei Fălciu va pune la dispoziţia Consiliului judeţean Vaslui terenurile necesare pentru execuţia 
lucrărilor, libere de orice sarcini sau obstacole, care ar putea împiedica folosirea lor în scopul 
executării lucrărilor, precum şi drumurile de acces spre acestea. 
 Art.2.- Consiliul judeţean Vaslui asigură din fondurile proprii, (aproximativ -___________ 
mii  lei), următoarele:  
  - obţinerea în regim de urgenţă a autorizaţiei de construcţie necesară, conform legii, 
pentru elaborarea documentaţiei tehnico-economice a începerii şi execuţiei lucrărilor; 
  - punerea la dispoziţia Antreprenorului General, prin documente scrise şi proces-verbal, 
datele de localizare a amplasamentelor, cota ±0,00, cotele de nivel şi reperele aferente la termenele 
prevăzute în graficul de execuţie a lucrărilor;  

- branşarea şi racordarea la reţelele de electricitate în vederea utilizării lor provizorii de către 
Antreprenorul General; 
  - angajarea şi plata dirigintelui de şantier. 
 Art.3.(1) După punerea în funcţiune a obiectivului, Consiliul local al comunei Fălciu se obligă 
să vireze Consiliului judeţean Vaslui valoarea lucrărilor de  investiţii ce a fost plătită de acesta. 
           (2) Plata se va efectua din fondurile ce au fost repartizate de Consiliul judeţean Vaslui, 
cu această destinaţie, prin Hotărârea nr.89/2006 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale 
ale judeţului Vaslui, a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pe anul 2006. 
 Art.4.- Valoarea estimată a lucrărilor ce se vor plăti din bugetul local  judeţului Vaslui pentru 
investiţia „Alimentare cu apă a satului Fălciu” este de 140 mii lei. 
 Art.5.- Prezenta convenţie, încheiată astăzi______________ 2006, constituie act juridic şi a 
fost întocmită în 2 exemplare, fiecare având valoare de original. 
 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                                                             CONSILIUL LOCAL AL 
                                                                                                                          COMUNEI  FĂLCIU 
 PREŞEDINTE,                                         PRIMAR, 
          Corneliu Bichineţ                                                                                    Tinca Damian 


