
R O M Â N I A 
JUDETUL VASLUI 
CONSILIUL JUDETEAN  

HOTĂRÂREA Nr.10/2008 
privind aprobarea contractării unui împrumut extern în valoare de 20 000 000 Euro 

 
          având in vedere Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.64/2007 privind datoria publică, cu 
modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale capitolului IV din Legea nr.273/2006 
privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare şi ale Hotărârii 
Guvernului nr.1470/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului Nr.64/2007 privind datoria publică, precum şi cu cele  ale Hotărârii 
Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componenţa şi funcţionarea Comisiei de autorizare a 
împrumuturilor locale; 
           ţinând seama de prevederile art.41 alin.(4) din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, coroborate cu cele ale art.13 din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului Nr.64/2007 privind datoria publică, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
          luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 
la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997, 
         ţinând seama de prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte sau 
convenţii, 
         luând act de expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului judeţean Vaslui, în calitatea 
sa de iniţiator, înregistrata sub nr.538/29.01.2008, de raportul compartimentului de resort din 
cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean, înregistrat sub nr.539/29.01.2008, 
precum si de raportul comisiei de specialitate a Consiliului judeţean, constatând  necesitatea  de  a  
asigura  resursele financiare  pentru realizarea investiţiilor publice de interes judeţean, a  căror 
documentaţie tehnico-economica, după caz, notă de  fundamentare au fost aprobate prin hotărâre a 
Guvernului şi hotărâri ale Consiliului judeţean Vaslui, prevăzute în anexă;  
          în temeiul prevederilor art.91 alin.(1), lit.b) şi (3), lit.b), ale art.97, alin. (1), precum şi ale 
art.115, alin.(1) lit. c) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată ; 
        Consiliul judetean Vaslui, 
 

H O T A R A Ş T E: 
           Art.1. - Se aprobă contractarea unui împrumut extern în valoare de  20 000 000 Euro, cu o maturitate de 20 
ani şi 3 ani perioadă de graţie. 
           Art.2. - Contractarea împrumutului prevăzut la art.1 se face pentru realizarea investiţiilor publice de 
interes judeţean  prevăzute in anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
          Art.3. - Din bugetul local al judeţului Vaslui se    asigură integral plata: 
a) serviciului anual al datoriei publice locale; 
b) oricăror impozite şi taxe aferente realizării obiectivelor de investiţii de interes local 
c) alte cheltuieli neeligibile la finanţare din împrumutul menţionat la art.1. 
              Art.4. – Se  împuterniceşte preşedintele Consiliului judeţean Vaslui să semneze  contractul de împrumut şi 
contractele de garanţie. 
           Art.5. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează preşedintele Consiliului jud. Vaslui. 
              Art.6 . – Hotărârea  Consiliului judeţean Vaslui nr.49/2007  privind aprobarea contractării unui 
împrumut intern/extern în valoare de 67 000 000 lei echivalent a 20 000 000 Euro, se abrogă. 
            Art.7. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului judeţului Vaslui, în termenul 
prevăzut de lege, Prefectului Judeţului Vaslui si se aduce la cunoştinţă publica prin publicarea în 
Monitorul Oficial al judeţului Vaslui, judeţul Vaslui, precum şi pe pagina de internet  www.cjvs.ro. 

Vaslui, 7 februarie 2008 
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 contractării unui împrumut extern  
în valoare de 20 000 000 Euro 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 In deplină concordanţă cu prevederile Strategiei de dezvoltare a judeţului Vaslui pe perioada 
2007-2013, aprobată de Consiliul judeţean Vaslui, este necesar ca în judeţ să se realizeze o serie de 
proiecte care vizează îmbunătăţirea stării de viabilitate a drumurilor judeţene, reabilitarea sistemelor 
de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate, precum şi îmbunătăţirea condiţiilor de locuit 
pentru populaţie. 
 Deoarece sursele bugetului local al judeţului Vaslui nu permit finanţarea tuturor obiectivelor 
de investiţii din domeniile enumerate mai sus, vă propun, în conformitate cu prevederile art.91, al.(3), 
lit. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, contractarea unui împrumut 
extern în Euro pentru realizarea proiectelor prevăzute în anexa la proiectul de hotărâre. 
 Valoarea împrumutului propus este de  20 mil. Euro, cu o maturitate de 20 ani şi o perioadă de 
graţie de 3 ani. 
          Pornind de la această necesitate dumneavoastră aţi aprobat efectuarea acestui împrumut prin 
Hotărârea nr.49 din 27 aprilie 2007 a Consiliului judeţean Vaslui. 
          În primul rând vreau să vă informez că până la această dată nu s-a putut contacta împrumutul 
datorită soluţionării cu mare întârziere a contestaţiei depuse de unul dintre ofertanţi(BANC POST 
SA), de către Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor. Astfel, contestaţia depusă în august a 
fost soluţionată în favoarea noastră abia în decembrie, cu o întârziere de peste 3 luni şi jumătate.  
          In continuare voi expune motivele care fac necesară revenirea asupra hotărârii mai sus citate, 
fără a afecta valoarea împrumutului ci mai mult forma în care trebuie adoptată noua hotărâre: 
          - În perioada de aşteptare a încheierii procedurii de atribuire a contractului de împrumut s-a 
schimbat legislaţia care reglementează acest domeniu. Astfel, precizez că Legea datoriei publice 
nr.313/2004, cu modificările ulterioare, a fost abrogată prin Ordonanţa  de urgenţă a Guvernului 
nr.64/2007 privind datoria publică, cu completările şi modificările ulterioare. A fost adoptată, de 
asemenea, Hotărârea Guvernului nr.1470/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare 
a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului Nr.64/2007 privind datoria publică.  
          - Procedura de atribuire a contractului de împrumut, fiind încheiată se cunosc toate condiţiile de 
acordare a împrumutului; 
          - Întocmindu-se studiile de fezabilitate pentru unele obiective de investiţii propuse a se finanţa 
din credit şi actualizând notele de fundamentare pentru altele, precum şi datorită modificărilor de curs 
valutar pe relaţia leu-euro, se impune modificare listei iniţiale a obiectivelor ca număr şi valoare în 
cadrul aceleiaşi valori a împrumutului.  
         Ţin să menţionez că, în conformitate cu prevederile art.63, al(4) din Legea finanţelor publice 
locale nr.273/2006, limita de îndatorare este de maxim 30% din totalul veniturilor proprii, formate 
din: impozite, taxe, contribuţii, alte vărsăminte, alte venituri şi cote defalcate din impozitul pe venit. 
 Prin contractarea împrumutului propus, limita de îndatorare a judeţului Vaslui va fi de maxim 
25% din veniturile proprii, astfel încât judeţul să mai poată recurge şi la alte împrumuturi în viitor. 
          În anexă sunt prezentate obiectivele de investiţii aşa cum au fost aprobate prin Hotărârea 
nr.49/2007 şi propunerile de modificare. Pentru comparabilitate, valorile în lei sunt calculate la acelaşi 
curs leu-euro utilizat la hotărârea iniţială.  
 Suma cea mai mare va fi utilizată pentru cofinanţarea proiectului „Reabilitare sistem 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare şi a staţiilor de epurare a apelor uzate în Vaslui, Bîrlad, 
Huşi şi Negreşti” a cărui valoare totală este de 249.581 mii lei (67.874 mii euro), din care 68.515 mii 
lei (18.633 mii euro) reprezintă aportul beneficiarului ce va fi pus la dispoziţia proiectului până la data 
de 31 decembrie 2010. 
 Pentru finanţarea obiectivului de investiţie „Reabilitare şi refuncţionalizare Bloc G1” din 
municipiul Bîrlad, str. V. Pârvan, nr.4, ai căror indicatori tehnico-economici au fost aprobaţi prin 
Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.4/2007, este necesară suma de 1.100 mii lei şi va trebui 



disponibilizată până la sfârşitul anului 2008. Prin implementarea acestui proiect se vor realiza 39 
apartamente fiecare cu bucătărie şi grup sanitar propriu, din care 15 cu două camere şi 24 cu o cameră. 
Alimentarea cu energie termică se va face dintr-o centrală cu funcţionare pe gaze naturale. 

O altă prioritate a judeţului Vaslui este, prin importanţa pe care o are în dezvoltarea judeţului, 
infrastructura de transport. Investiţiile în infrastructura de transport facilitează mobilitatea populaţiei şi 
a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele 
regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, concomitent cu îmbunătăţirea accesului 
populaţiei la serviciile de sănătate, asistenţă socială şi educaţie. Reabilitarea reţelelor de transport 
facilitează, de asemenea, cooperarea în judeţ şi în afara acestuia, contribuind semnificativ la creşterea 
competitivităţii firmelor şi a mobilităţii forţei de muncă şi, prin urmare, la o dezvoltare economico-
socială, mai rapidă, a judeţului. 

Cunoscuta stare precară a drumurilor noastre judeţene, se datorează atât traficului, aflat într-o 
permanentă creştere, ca număr de vehicule etalon şi ca gabarit, dar mai ales insuficienţei cronice a 
resurselor financiare alocate în vederea menţinerii stării de viabilitate a acestora.  

De asemenea, ţinând cont de prevederile normativului Administraţiei Naţionale a Drumurilor 
nr.554/2002 privind durata normată de funcţionare a drumurilor, rezultă că este imperios necesar ca, 
Consiliul judeţean Vaslui, în calitate de administrator, să reabiliteze drumurile judeţene care au durata 
normată de funcţionare expirată şi prezintă degradări ce afectează fluenţa şi siguranţa traficului. 
  Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Cu convingerea că aceste probleme prioritare ale judeţului nu pot fi rezolvate decât prin 
contractarea unui împrumut, vă propun adoptarea proiectului de hotărâre  în forma  prezentată. 
 

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



ANEXA 
        la Hotărârea nr.10 din 7 februarie 2008 

 
LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITIE CE SE FINANTEAZA 

DIN IMPRUMUT 
  

Nr. 
crt. 

Denumirea obiectivului de 
investitii 

Nr.şi data actului de 
aprobare a indicatorilor 

tehnico-economici 

Val.totala 
a 

investitiei 
(mii lei) 

Valoarea 
finanţată din 
imprumut 
   (mii lei) 

Termen 
PIF 

0 1 2 3 4 5 
1  Reabilitare sistem de 

alimentare cu apa, a 
sistemului de canalizare si a 
statiilor de epurare a apelor 
uzate din Vaslui,Bîrlad, Huşi 
şi Negreşti  

Hotărârea Guvernului  
nr.536/2006  
 

249.581,0 32.300,0 30.dec. 
2010 

 2 Reabilitare şi 
refunctionalizare Bloc G1 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui nr.4/2007  1.254,6 1.100,0 31.dec. 

2008 
3.  Reabilitare DJ 159:        

Limită jud. Neamţ – Băceşti 
-Băbuşa –Păltiniş-Slobozia – 
Racova – Trohan – Pungeşti 
– Siliştea – Armăşoaia– 
Bleşca km 54+500-
55+815,km 76+94-586+035  

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008 

2.500,0 2.000,0 31.dec. 
2008 

4   Reabilitare DJ 243:        
Bîrlad (DN 24 ) – Pogana – 
Iana – Vadurile – Iezer – 
Puieşti – Fîntînele – Rădeni – 
Dragomireşti -DN 2F; 
km0+000-52+500 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

5.080,0 4.500,0 31.dec. 
2008 

5  Reabilitare DJ 243 A       
Pogana (DJ 243)Crângu Nou 
-Ciocani – Iveşti – Pogoneşti 
-Tutova -Criveşti -Pochidia – 
Satu Nou -Limita jud. Galaţi; 
km 0+000-3+000,km 3+000-
5+000;km 31+370-33+940 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

2.000,0 2.000,0 31.dec. 
2008 

6   Reabilitare DJ 243 E           
DJ 243 B – Coroieşti; km 
0+000-6+380 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008 

1.200,0 1.200,0 31.dec. 
2008 

7   Reabilitare DJ 244 C        
Huşi (DN 24 B) – Pădureni – 
Leoşti – Văleni – Urlaţi – 
Dimitrie Cantemir -DJ 244 A 
(Muşata);km 0+000-33+070 

  
Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008  

5340,0 
 

4.000,0 
 

31.dec. 
2008 

 

8     Reabilitare DJ 244 E –     
DN 24 B (Huşi) – Tătărăni – 
Boţeşti – DN 24 (Micleşti); 
km 0+000-27+750 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008  

4.740,0 3.000,0 31.dec. 
2008 

9     Reabilitare DJ 244 I 
Murgeni (DN 24 A) Sărăţeni 
– Măluşteni – DC 67; km 
4+000-6+600 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

2.100,0 2.000,0 31.dec. 
2008 



10    Reabilitare  DJ 245            
DN 24 (Bîrlad) – Drujeşti – 
Băcani -Vulpăşeni -Ghicani 
–Al. Vlahuţă-Buda-Morăreni 
-Floreşti – Oprişiţa (DN 2 F);  
km 22+700-34+700 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

2.800,0 2.800,0 31.dec. 
2008 

11  Reabilitare DJ 245 A    
Muntenii de Jos (DN 24) – 
Lipovăţ –Suceveni- Bogdana 
– Similişoara – Găvanu-
Morăreni-Ghergheşti-Valea 
Lupului-Lunca-Siliştea-Iana 
(DJ 243); km0+000-46+310 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

9.540,0 4.000,0 31.dec. 
2008 

12  Reabilitare DJ 246               
DJ 247 (Codăeşti)–Rediu 
Galian–Tăcuta–Focşasca–
Limita jud. Iaşi;  
km 5+499-12+000 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

2.805,5 2.000,0 31.dec. 
2008 

13   Reabilitare DJ 246 A            
DN 24 (Moara Domnească) 
– Fereşti – Bereasa – DJ 247 
(Tătărăni);km 0+000-11+000 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

5.276,3 1.000,0 31.dec. 
2008 

14   Reabilitare DJ 284              
DN 24 B (Huşi) – Epureni – 
Duda – Pâhneşti -Fundătura-
Arsura-DN 28(Ghermăneşti); 
 km 0+000-24+900 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

3.980,0 3.500,0 31.dec. 
2008 

15  Reabilitare DJ 243 D            
DJ 243-Perieni;  
km0+000-3+790 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

2.000,0 1.200,0 31.dec. 
2008 

16   Reabilitare DJ 248 B        
Lim. jud.Iaşi -Negreşti (DN 
15D); km 65+000-68+740 

Hotărârea Consiliului 
judeţean Vaslui 
nr.9/2008   

780,0 400,0 31.dec. 
2008 

 TOTAL  300.997,4 67.000,0  
 
 


