
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.131/2007 
privind cofinanţarea Programului „Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate 

de fenomenele  meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005”  
 
 având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu  modificările  şi  completările ulterioare; 
 în temeiul prevederilor art.91, alin (1), lit. “b”, alin (3) lit. “f” şi art. 97, alin.(1) 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 cofinanţarea Programului „Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de învăţământ 
afectate de fenomenele  meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005”, prevăzute în  anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre,  cu suma de 1.356.237 lei. 
 Art.2. - Finanţarea  programului  prevăzut la art.1 se face din bugetul local al judeţului Vaslui 
pe anul 2008. 
 Art.3. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează  Direcţiile tehnică şi 
economică precum şi Biroul contabilitate din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  
judeţean  Vaslui. 

             Vaslui, 31 octombrie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 

                                                               Corneliu Bichineţ      
                                                                                                            Contrasemnează: 

                                    Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                 Gheorghe Stoica 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind    cofinanţarea Programului „Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de 

învăţământ afectate de fenomenele  meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005” 
  

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 
 

Aşa cum este prevăzut în contractul de grant, perioada de implementare a proiectului 
„Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de fenomenele meteorologice majore – 
inundaţii în aprilie-august 2005” este de 15 luni, urmând a se încheia la data de 30.10.2007.  

Datorită unor întârzieri, a căror cauze sunt prezentate mai jos, această perioadă de 
implementare nu mai poate fi respectată.  Întârzierile au ca efecte, imposibilitatea finalizării 
activităţilor prevăzute şi implicit neatingerea obiectivelor acţiunii cu repercusiuni grave asupra 
situaţiei în care îşi desfăşoară activitatea atât elevii cât şi cadrele didactice din unităţile de învăţământ 
afectate. Cauzele care au determinat aceste întârzieri sunt :  

- modificările legislative în domeniul achiziţiilor publice (apariţia O.G. nr. 34/2006) care au 
determinat întârzieri în termenul prevăzut pentru elaborarea documentaţiei pentru achiziţia 
serviciului de proiectare, fiind necesare clarificări privind întocmirea documentaţiei de 
atribuire, legislaţia ne-fiind tocmai clară în acest sens; 

- procedurile legate de excluderea Inspectoratului şcolar Vaslui din parteneriat (ţinând cont de 
faptul că a fost desemnat Autoritate de implementare la nivel local), fiind necesară şi 
excluderea Clubului Elevilor din municipiul Vaslui, aflat în administrarea acestei instituţii, din 
lista unităţilor de învăţământ reabilitate; 

- perioada mare necesară pentru verificarea proiectului tehnic precum şi verificarea ex-ante a 
documentaţiei de licitaţie pentru contractele de lucrări de către Asistenţa tehnică; 

- necesitatea repetării de trei ori a procedurii de achiziţie pentru 6 din cele 8 loturi cauzată, pe de 
o parte , de lipsa ofertelor şi , pe de altă parte , de prezentarea unor oferte mai mari decât 
valoarea estimată. În prezent, încă mai sunt 4 loturi pentru care nu au fost încheiate contractele 
de lucrări. Acestea cuprind 9 din cele 19 şcoli prevăzute a fi reabilitate/reconstruite, cum sunt: 
Scoala Griviţa com.Griviţa, Grădiniţa Tanacu com. Tanacu Şcoala nr. 3 Berezeni com. 
Berezeni, Şcoala gen. Nr 1 Bârlad,Şcoala Iveşti com. Iveşti,  Şcoala Sălceni com. Pochidia , 
Liceul ,,D Cantemir,, Huşi , Şcoala Vetrişoaia com. Vetrişoaia  ,Grădiniţa nr.1 Berezeni,com. 
Berezeni, 

- De menţionat este faptul că sunt cuprinse şi 2 şcoli care, datorită situaţiei în care se află, au 
fost prevăzute a fi reconstruite Şcoala Sălceni com. Pochidia Grădiniţa Tanacu com. Tanacu 

- termenul  de implementare a proiectului a fost decalat până la data de 30/05/2008; 
- modificarea cursului leu-euro din 2005 când a fost întocmit proiectul: 
- modificarea salariului minim pe economie şi implicit a valorii manoperei 
- modificarea preţurilor la transporturi, materialele de construcţii,agregate 

Analizând aceste cauze este necesară cofinanţarea valorii de execuţie a lucrărilor la şcolile din 
cele patru  pachete prezentate în anexă de către Consiliul judeţean  cu suma de 1.356.237 lei, altfel 
suma alocată prin programul „Reabilitarea/reconstrucţia unităţilor de învăţământ afectate de 
fenomenele meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005” în valoare de 997 233 euro va fi 
retrasă şi redistribuită altor judeţe. 

Faţă de cele arătate mai sus , vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată . 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 



ANEXĂ 
                                                                                                la Hotărârea nr.131/2007 

 
Unităţile de învăţământ 

afectate de fenomenele  meteorologice majore – inundaţii în aprilie-august 2005  pentru a căror 
reabilitare este necesară cofinanţarea 

 
Nr. 
crt. 

Unitatea administrativ teritorială Denumirea unităţii de învăţămât Suma necesară pentru 
cofinanţare 

    mii lei
1 comuna Grivita Scoala cu clasele  I-VIII Grivita 189,908 
2 comuna Tanacu Grădiniţa Tanacu 95,363 
3 comuna Berezeni Şcoala nr. 3 Berezeni 45,356 
4 municipiul  Bârlad Şcoala gen. Nr 1 Bârlad 257,385 
5 comuna Iveşti Şcoala cu clasele I-VIII Iveşti 279,381 
6 comuna Pochidia Şcoala clasele I-VIII Sălceni 222,254 
7 municipiul Huşi Liceul ,,D Cantemir,, Huşi 153,520 
8 comuna Vetrişoaia Şcoala cu clasele I-VIII Vetrişoaia 45,356 
9 comuna Berezeni Grădiniţa nr.1 Berezeni 67,714 
 TOTAL  1356,237 
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