
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.154/2007 
privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B  CREŢEŞTII DE 

SUS -  MURGENI  KM 0+000 - KM 55+780” 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 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 “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean DJ 244 B  CREŢEŞTII 

DE SUS – MURGENI KM 0+000-KM 55+780 ”, în valoare totală de 88.071.142,27 lei, din care lucrări 
de construcţii- montaj   80.335.007  lei. 

Art.2 - (1) Se aprobă  cu titlu de contribuţie, plata cotei de 2% din costurile eligibile aferente 
proiectului prevăzut la art.1,  în valoare de 1.482.498,16 lei. 
                       (2) Se aprobă costurile neeligibile ale proiectului prevăzut la art.1  în valoare de    
24.577,50 lei, inclusiv costurile conexe.    
 Art.3 – În vederea implementării proiectului prevăzut la art.1, se mandatează Preşedintele 
Consiliului Judeţean, ca în numele şi în interesul autorităţii deliberative judeţene, să se angajeze pentru: 

a) asigurarea resurselor  financiare necesare implementării optime a proiectului, în condiţiile 
rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

b) menţinerea  proprietăţii facilităţilor construite/modernizate/reabilitate 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. 

c) neînstrăinarea, închirierea, negajarea bunurilor achiziţionate ca urmare a obţinerii finanţării prin 
Programul Operaţional Regional, pe o perioadă de 3 ani de la închiderea oficială a Programului. 



d) respectarea , pe durata pregătirii proiectului şi a implementarii acestuia, a prevederilor 
legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul egalităţii de şanse, nediscriminării, protecţiei mediului, 
eficienţei energetice, achiziţiilor publice şi ajutorului de stat. 
 

Art.4 - 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. 

                                 Vaslui, 18 decembrie 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 “Reabilitare şi modernizare drum  judeţean 
DJ 244 B  CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  

 KM 0+000-KM 55+780”  şi a cheltuielilor legate de proiect 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

Prin Programul Operaţional Regional, Axa prioritară 2 „Îmbunătăţirea infrastructurii de transport 
regionale şi locale”, se finanţează  reabilitarea şi modernizarea reţelei de drumuri judeţene, a străzilor 
urbane, precum şi construcţia/reabilitarea şoselelor de centură cu statut de drum judeţean, care au  un rol 
important în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării regiunilor şi a unor zone 
mai izolate în cadrul regiunilor.  

Obiectivul acestei axe îl reprezintă îmbunătăţirea accesibilităţii regiunilor şi mobilităţii populaţiei, 
bunurilor şi serviciilor, in vederea stimulării dezvoltării economice durabile. 

În vederea scoaterii din izolare a unor zone rurale din judeţul Vaslui, rămase în urmă din punctul 
de vedere al dezvoltării socio-economice, şi a îmbunătăţirii accesului populaţiei la pieţe, precum şi la 
servicii publice (educaţie, sănătate, cultură),  a fost identificat şi elaborat proiectul “Reabilitare şi 
modernizare  drum  judeţean DJ 244 B  CREŢEŞTII DE SUS -  MURGENI  KM 0+000-KM 55+780” . 

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. 

Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 244 B va asigura legătura între localităţile Creţeşti (comuna 
Creţeşti), Hoceni (comuna Hoceni), Hurdugi şi Guşiţei (comuna Dimitrie Cantemir) şi oraşul Murgeni, iar prin 
intermediul drumului european E581, cu celelalte localităţi ale judeţului.  

De asemenea, DJ244B face conexiunea cu DN26 (care asigură legătura cu judeţul Galaţi)  şi cu DN 24A (care 
asigură legătura cu municipiul Bârlad).    

Dezvoltarea economică a localităţilor rurale este strâns legată de crearea unei infrastructuri dezvoltate. De 
aceea, este absolut necesară crearea unei căi de acces atât a locuitorilor  cât şi a firmelor care investesc în 
localităţile străbătute de DJ 244B către centrele urbane Bârlad, Huşi, Galaţi. 

Un alt aspect important este şomajul foarte ridicat din aceste localităţi, prin implementarea proiectului 
creându-se noi locuri de muncă atât temporare pe durata investiţiei cât şi permanente la firmele care vor 
dori să investească în această zonă.   

Valoarea totală a întregului proiect este de 88.071.142,27 lei,  din care,  lucrări de construcţii- montaj  
80.335.007  lei.  

Valoarea totală a finanţării nerambursabile ce va fi obţinută pentru acest proiect este de 72.642.409,77  
lei, diferenţa de 15.428.732,5 lei urmând a fi suportată de către Solicitant,  Consiliul judeţean Vaslui.  
Contribuţia care trebuie asigurată de Consiliul judeţean Vaslui este de  15.428.732,5 lei , dintre care:  

•  13.921.656,84 lei reprezintă TVA ce va fi platit de consiliul judeţean (din care suma de 
13.916.987,12 lei va fi rambursată de statul roman, potrivit prevederilor Ordonantei 
Guvernului nr.29/2007, aprobată cu modificari si completari prin Legea nr.249/2007); 

• 1.482.498,16 lei reprezintă cofinanţarea de 2% din costurile eligibile ale proiectului; 
• 24.577,50 lei reprezintă parte a costurilor neeligibile ale proiectului care vor trebui 

asigurate de Consiliul judeţean Vaslui. 
La data de 10 septembrie 2007, Ministerul Dezvoltării, Lucrarilor Publice şi Locuintelor a lansat 

varianta oficială a Ghidului Solicitantului - Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 2 
– „Imbunătăţirea 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 beneficiarii proiectului trebuie sa mentina proprietatea facilitatilor construite/modernizate/reabilitate, 
natura activitatii pentru care s-a acordat finantare, pe o perioada de cel putin 5 ani dupa finalizare/dare in 



exploatare, sa asigure exploatarea si intretinerea in aceasta perioada si sa nu instraineze, inchirieze, gajeze 
bunurile achizitionate ca urmare a obtinerii finantarii  prin Programul Operational Regional, pe o perioada 
de 3 ani de la inchiderea oficiala a Programului. 

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

Preşedinte, 
Corneliu Bichineţ 
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