
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
H O T Ă R Â R E A Nr.113/2008 

privind aprobarea Listei proiectelor prioritare propuse pentru finanţare în cadrul Programului 
„Electrificare 2007 – 2009” 

 
având în vedere Lista proiectelor prioritare întocmită de colectivul constituit în cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului judeţean şi propusă în vederea acordării de fonduri de la bugetul 
de stat pentru implementarea la nivelul judeţului a Programului „Electrificare 2007 – 2009” ; 

având în vedere Hotărârea Guvernului nr.328/2007 pentru aprobarea Programului 
„Electrificare 2007 – 2009” privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi 
înfiinţarea Unităţii de management al programului, cu modificările şi completările ulterioare ; 

având în vedere Ordinul Ministrului Internelor şi Reformei Administrative nr.563/31.07.2008 
pentru aprobarea Regulamentului privind implementarea Programului „Electrificare 2007 – 2009” ; 

în temeiul dispoziţiilor art.91 alin.(1), lit.b) şi alin.(3), lit.d) şi ale art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 privind adm. publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

Consiliul judeţean Vaslui ; 
H O T Ă R Ă ŞT E : 

 
Articol unic – Se aprobă Lista proiectelor prioritare propuse pentru finanţare de la bugetul de 

stat în cadrul Programului „Electrificare 2007 – 2009”, prevăzută în anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

                                Vaslui, 29 august 2008  
P R E Ş E D I N T E , 

Vasile Mihalachi 
                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica  
                                                                                                           

         



 Anexa 
la Hotărârea nr.113/2008 

Lista proiectelor prioritare din cadrul  
Programului „Electrificare 2007 – 2009” din judeţul Vaslui 

 

Nr. 
crt. 

Unitate 
administrativ 

teritorială 
Denumire obiectiv 

Valoare cu 
TVA inclus 

(lei) 

Lungime 
reţea (km) 

Punctaj   
acordat Observaţii 

1. Comuna Rebricea  Extindere reţele electrice sat 
Rateşu - Cuzei 300.187,82 1 98  

2. Comuna  Laza  Extindere reţele electrice, 
sat Laza 168.425,41 1,114 97  

3. Extindere reţele electrice, 
sat Griviţa obiect nr.1 55.9390,19 0,48 94  

4. 
Comuna Griviţa  Extindere reţele electrice, 

sat Griviţa obiect nr.2 71.796,87 0,93 94  

5. Extindere reţele electrice, 
sat Rediu - Galian 126.887,08 1,19 94  

6. 
Comuna Codaeşti Extindere reţele electrice, 

sat Codaeşti 15.025,725 1,15 93  

7. Comuna Todireşti Extindere reţele electrice, 
sat Todireşti 96.683,66 0,83 93  

8. Comuna  Codaeşti Extindere reţele electrice, 
sat Ghergheleu 94.418,79 0,76 91  

9. 
Extindere reţele electrice, 
sat Odaia Bursucani – obiect 
nr.1 

38.007,55 0,312 91 
 

10.
Extindere reţele electrice sat 
Odaia Bursucani - obiect 
nr.2 

16.137,73 0,6 90 
 

11.

  Comuna Griviţa 
 
 

Extindere reţele electrice , 
sat Trestiana 34.483,94 0,285 90  

12.  Comuna Codaeşti Extindere reţele electrice, 
sat Pribeşti 91.891,39 0,7 89  

13. Comuna Todireşti Extindere reţele electrice sat 
Drăgeşti 28.324,68 0,18 89  

14. Extindere reţele electrice sat 
Tutova obiect     nr. 2 47.925,61 0,33 89  

15.

Comuna Tutova 
 Extindere reţele electrice, 

sat Tutova obiect nr.1 48.729,7 0,175 88  

16. Comuna Todireşti Extindere reţele electrice, 
sat Viişoara 65.663,21 0,6 88  

T O T A L 1.435.750,88 10,126  
  

      



CONSILIUL JUDETAN VASLUI 
PRESEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotarire pentru aprobarea listei de prioritati a proiectelor din cadrul Programului 

“Electrificare 2007-2009”. 
 

    Doamnelor si domnilor consilieri, 
        Prin  Hotarârea Guvernului nr. 328/2007 s-a aprobat Programul “Electrificare 2007-2009” privind 
alimentarea cu energie electrica a localitatilor neelectrificate si infiintarea Unitatii de management al 
programului, cu modificarile ulterioare iar prin Ordinul  nr. 563/2008 al 
 Ministrului Internelor si Reformei Administrative, s-a aprobat Regulamentul si modalitatile de 
implementare a Programului “Electrificare 2007-2009”. 
       In cadrul Programului au fost depuse un numar de 42 de documentatii tehnice de catre un numar de 
20  consilii locale : Vaslui, Bogdanesti, Pogana, Tacuta, Gheghesti, Viisoara, Danesti, Lipovat, Tanacu, 
Epureni, Vinderei, Puiesti, Laza, Tanacu, Tutova, Grivita, Todiresti, Munteni de Jos, Codaiesti si Puscasi, 
care insumeaza 30,03 km de extinderi retele electrice existente cu o valoare de 8.597.703 lei inclusiv 
TVA. 
      In urma evaluarii acestor documentatii de catre colectivul de specialitate constituit  au fost declarate 
eligibile 16 proiecte depuse de catre 6 autoritati publice locale : Grivita, Rebricea, Laza, Todiresti, Tutova 
si Codaiesti , indeplinind cerintele prevazute de Regulament  in sensul ca au fost acceptate drept candidati 
pentru acordarea unei finantari de la bugetul de stat pentru electrificarea localitatilor, reprezentind 
1.435.750,88 de lei si 10,126 km. 
       Prioritizarea acestor proiecte s-a facut prin intocmirea unei fise de evaluare pentru fiecare proiect, 
prin acordarea unui punctaj in functie de gradul de indeplinire a criteriilor prezentate in manualul de 
finantare: cresterea calitatii vietii, eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul judetului, creare 
de potential dezvoltare prin atragerea de investitii, protectia mediului prin utilizarea de resurse 
regenerabile. Pe baza acestui punctaj s-a intocmit lista proiectelor prioritare la nivelul judetului Vaslui, 
propusa pentru acordarea de fonduri de la bugetul Ministerului Internelor si Reformei Administrative, 
prevazuta ca anexa la proiectul de hotarire. 
      In conformitate cu prevederile Ordinului nr. 563/31.07.2008 al Ministrului Internelor si Reformei 
Administrative, aprobarea de catre Consiliul Judetean Vaslui a listei proiectelor prioritare este o conditie 
de eligibilitate in obtinerea finantarii. 
     Prin aceasta se realizeaza o crestere a conditiilor de viata si confort in localitatile cu proiecte declarate 
eligibile si propun spre dezbatere si aprobare proiectul de hotarire in forma prezentata. 
   

PRESEDINTE, 
Ing. Vasile Mihalachi 

 


