
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.117/2007 

privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean  
DJ 248 Iaşi-Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 
având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 2- “Îmbunătăţirea infrastructurii publice regionale şi locale” – Domeniul major 
de intervenţie 2.1 – “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv 
construcţia/ reabilitarea şoselelor de centură”; 
 având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.63/2007 privind aprobarea încheierii 
Acordului de asociere între Consiliul judeţean Iaşi şi Consiliul judeţean Vaslui pentru realizarea 
proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”; 
 având în vedere dispoziţiile Legii privind finanţele publice nr.500/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
 având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
 având în vedere Hotărârea Guvernului nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a 
cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale; 
 având în vedere Ordinul comun emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Locuinţelor şi Ministerul Economiei şi Finanţelor nr.607/2007 pentru aprobarea categoriilor de 
cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenţie “Reabilitarea şi modernizarea reţelei de 
drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia/reabilitarea şoselelor de centură” în cadrul axei 
prioritare “Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale” din cadrul Programului 
Operaţional Regional 2007-2013; 
 având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.29/2007 privind modul de alocare a instrumentelor 
structurale, a prefinanţării şi co-finanţării alocate de la bugetul de stat, inclusiv din Fondul naţional de 
dezvoltare, în bugetul instituţiilor implicate în gestionarea instrumentelor structurale şi utilizarea 
acestora pentru Obiectivul Convergenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 
 având în vedere prevederile Ordinului nr.911/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice 
de aplicare a prevederilor OG nr.29/2007; 
 având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, 

în temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată,  
Consiliul judeţean Vaslui,    

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1. - Se aprobă proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248  

Iaşi-Vaslui”, în valoare totală de 66.121.019,34 lei, din care lucrări de construcţii- montaj 60.966.561 
lei. 

Art.2. - (1) Se aprobă contribuţia proprie ce revine consiliilor judeţene Iaşi şi Vaslui, de 2 % 
din costurile eligibile aferente proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 
248 Iaşi-Vaslui”,  în valoare de 1.113.371 lei. 
                       (2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului “Reabilitarea şi modernizarea 
drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, în valoare de 10.452.492 lei, inclusiv costurile conexe.  

Art.3. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să asigure resursele financiare necesare 
implementării optime a proiectului, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al 
judeţului Vaslui, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

Art.4. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să menţină proprietatea facilităţilor 
construite/modernizate/reabilitate pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului 



Vaslui  şi natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de cel puţin 5 ani după 
finalizare/dare în exploatare şi întreţinerea în această perioadă. 

Art.5. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile 
achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării  pe tronsonul de drum situat pe teritoriul administrativ al 
judeţului Vaslui, prin Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială 
a Programului. 

Art.6. - Consiliul Judeţean Vaslui se angajează să respecte, pe durata pregătirii proiectului şi a 
implementarii acestuia, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, 
nediscriminării, protecţiei mediului, eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 

Art.7. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate ale 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art.8. - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului Judeţean Iaşi. 
                               Vaslui, 16 octombrie 2007 

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

                       Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 

                                                    Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 

interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

Prin Hotărârea nr.63/2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat încheierea Acordului de 
asociere cu Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea 
drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”. 
 Proiectul prevede reabilitarea şi modernizarea tronsoanelor de drum judeţean situate pe 
teritoriile administrative ale celor două judeţe, cu următoarele coordonate : IAŞI-CIUREA-
GRAJDURI-SCÂNTEIA- limita jud.Vaslui (km 0 + 000 – 33 + 400, jud Iaşi) - REBRICEA- RATEŞU 
CUZEI-DN 15 (km 33 + 400 – 41 + 980).   

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a 
Planului de Dezvoltare al Regiunii de Nord-Est, Programului Operaţional Regional, precum şi ale 
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013. 

În conformitate cu acordul de asociere şi in calitate de lider de proiect, Consiliul judeţean Iaşi 
a asigurat întocmirea documentaţiei tehnico- economice unice a proiectului (studiu de fezabilitate, 
care include analiza economico- financiară şi analiza cost- beneficiu a proiectului de investiţii). 

Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este de 66.121.019,34 lei, 
din care lucrări de construcţii- montaj 60.966.561 lei. Pe teritoriul administrativ al judeţului 
Vaslui, valoarea totală a proiectului este de 21.417.688 lei, din care valoarea lucrărilor de 
construcţii- montaj este de 19.925.757 lei. 

Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 
54.555.157 lei, diferenţa de 11.565.862,34 lei urmând a constitui contribuţia celor doi parteneri. Din 
toată această contribuţie, contribuţia care trebuie asigurată de Consiliul judeţean Vaslui este de 
3.746.273,75 lei, dintre care: 

 3.378.872,67 lei reprezintă TVA ce va fi plătit de consiliul judeţean, sumă va fi 
rambursată de statul roman, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/2007, 
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.249/2007; 

 361.400,08 lei reprezintă contribuţia Consiliului judeţean Vaslui la cofinanţarea a 2 % 
din costurile eligibile ale proiectului; 

 6001,01 lei reprezintă contribuţia la costurile neeligibile ale proiectului. 
Prin Avizul nr.2/12.10.2007, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean Vaslui a 

aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul « Reabilitarea şi 
modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui“ aferenţi tronsonului de drum situat pe 
teritoriul administrativ al judeţului Vaslui. 

La data de 10 septembrie 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor a 
lansat varianta oficială a Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa 
prioritară 2 – „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport regionale şi locale”, Domeniul de intervenţie 
2.1 – „Reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, străzi urbane – inclusiv construcţia / 
reabilitarea şoselelor de centură”. Ghidul prevede documentele obligatorii care trebuie să însoţească 
cererea de finanţare nerambursabilă. Unul dintre aceste documente este şi hotărârea consiliului 
judeţean de aprobare a proiectului şi a cheltuielilor legate de proiect. De asemenea, Ghidul 
Solicitantului prevede că partenerii proiectului trebuie să menţină proprietatea facilităţilor 
construite/modernizate/reabilitate, natura activităţii pentru care s-a acordat finanţare, pe o perioadă de 
cel puţin 5 ani după finalizare/dare în exploatare, să asigure exploatarea şi întreţinerea în aceasta 
perioada si să nu înstrăineze, închirieze, gajeze bunurile achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării  
prin Programul Operaţional Regional, pe o perioada de 3 ani de la închiderea oficiala a Programului. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 


