
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA Nr.6/2006 
 

privind aprobarea contractării şi co-finanţării proiectului “Stabilizare versanţi pe DJ 284 
Ghermăneşti – Pîhneşti – Duda-Epureni – Huşi, comuna Arsura, judeţul Vaslui” 

 
având în vedere finanţarea pusă la dispoziţie de Ministerul Mediului Gospodăririi Apelor – 

Administraţia Fondului de Mediu, în baza Ordonanţei de Urgenţă nr.196/2005 privind Fondul de 
Mediu; 

în temeiul art.104, litera “s” 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 contractarea finanţării din Fondul pentru Mediu a proiectului 

“Stabilizare versanţi pe DJ 284 Ghermăneşti – Pîhneşti – Duda-Epureni – Huşi, comuna 
Arsura, judeţul Vaslui” ce va avea ca părţi Administraţia Fondului pentru Mediu în calitate de 
autoritate contractantă şi Consiliul judeţean Vaslui în calitate de beneficiar; 

Art.2. – Se aprobă co-finanţarea proiectului, prevăzut la art.1 în valoare de 1.289.322,98 lei, 
cu suma de 627.452,26 lei, reprezentând 40% din costurile eligibile ale proiectului (441.247,18 lei), la 
care se adaugă costurile pentru cheltuielile neeligibile (cheltuieli de proiectare şi asistenţă tehnică, 
comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare – 186.205,08 lei); 

Art.3. – Cheltuielile reprezentând co-finanţarea, precum şi costurile neeligibile aferente 
proiectului prevăzut la art.1 vor fi suportate din bugetul propriu pe anul 2006. 

Art.4. – Domnul inginer Cozma Ioan, consilier în cadrul Direcţiei tehnice a Consiliului 
judeţean Vaslui, se numeşte responsabil de proiect până la semnarea contractului şi va reprezenta 
Consiliul Judeţean Vaslui în relaţia cu Administraţia Fondului pentru Mediu. 

Art.5. – Cu ducerea la îndeplinire a prezentei, se însărcinează: Direcţia economică, Biroul 
contabilitate şi Direcţia tehnică ale Consiliului judeţean Vaslui. 

Vaslui, 10 februarie 2006  
 

P R E Ş E D I NT E, 
                                         Corneliu Bichineţ 

                                                                Contrasemnează : 
                          Secretar general al judeţului Vaslui 
                            Gheorghe Stoica 
 


