
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.115/2008 
privind aprobarea cotei-părţi a cheltuielilor legate de proiectul 

“Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”,  aferente tronsonului de 
drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, survenite ca urmare a evaluării tehnice 

şi financiare 
 

- având în vedere Scrisoarea de notificare nr.4116/OI/07.08.2008 a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013; 

- având în vedere Scrisoarea de Notificare nr.4491/OI/21.08.2008 a Agenţiei pentru Dezvoltare 
Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operaţional 
Regional 2007-2013; 

- având în vedere adresa nr.6920/25.08.2008 a Consiliului judeţean Iaşi de modificare a bugetului 
proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” , ca urmare a 
realizării proiectului de execuţie; 

- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 119/2007 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico- economici şi a cotei părţi  a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea şi 
modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, aferente tronsonului de drum situat pe 
teritoriul administrativ al judeţului Vaslui; 

- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 116/2007 privind aprobarea Acordului 
de parteneriat între Consiliul judeţean Vaslui şi Consiliul judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului 
“Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”; 

- 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 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; 
 - avand 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 “Îmbunatatirea 
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, cu modificările şi completările ulterioare; 

- in temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui    
H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art. 1 - (1) Se aprobă cota- parte din contribuţia proprie de 2% a partenerilor la totalul costurilor 
eligibile ale proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, 



aferentă tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, in valoare de 383.168,17 
lei. 
                            (2) Se aprobă cota- parte din toate costurile neeligibile ale proiectului menţionat la alin 
(1), aferentă tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui,  în valoare de 
3.601.651,68 lei (din care 3.595.650,67 lei TVA), inclusiv cota-parte din costurile conexe. 
 Art. 2 - Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr. 119/2007 se modifică în mod corespunzător. 

Art. 3 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul contabilitate 
ale Consiliului Judeţean Vaslui.  

Art. 4 - Un exemplar din prezenta hotărâre va fi comunicat Consiliului Judeţean Iaşi. 
        
 

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

Vasile Mihalachi 
                         Contrasemnează:                  

                                                      Secretarul judeţului Vaslui, 
                                              Gheorghe Stoica  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea aprobarea cotei-părţi a cheltuielilor legate de proiectul 

“Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”,  aferente tronsonului de drum 
situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare 

Prin Hotărârea nr. 116/2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat Acordul de parteneriat 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).   

În conformitate cu acordul de parteneriat şi în calitate de lider de proiect, Consiliul judeţean Iaşi a 
asigurat întocmirea documentaţiei tehnico- economice unice a proiectului şi depunerea acesteia la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord Est, în luna octombrie 2007. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Iaşi prin 
Scrisoarea de Notificare nr. 601/OI/08.02.2008 că proiectul  a ocupat locul întâi în urma sesiunii de 
evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi Corelare Nord – Est 
din data de 29.01.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen de şase luni de la data 
primirii notificării. 

In calitate de lider de proiect, Consiliul judeţean Iaşi a elaborat şi depus proiectul de execuţie în 
luna iulie 2008. In urma realizării proiectului de execuţie, a rezultat o nouă valoare a proiectului, ca o 
consecinţă a modificărilor de preţ survenite pe piaţa construcţiilor, mai mare cu 6 % faţă de valoarea 
rezultată din studiul de fezabilitate. Ca o consecinţă a creşterii valorii investiţiei, este necesară şi creşterea 
contribuţiilor celor doi parteneri la cofinanţarea proiectului. 

În urma evaluării proiectului de execuţie şi a cererii de finanţare revizuite, Agentia pentru 
Dezvoltare Regională Nord – Est a transmis Consiliului judeţean Iaşi Scrisoarea de Notificare nr. 
4491/OI/21.08.2008 prin care informează că, în data de 10.09.2008 va avea loc vizita la faţa locului, în 
vederea contractării proiectului. La momentul vizitei, partenerii trebuie să prezinte hotărârile 
autorităţilor deliberative de aprobare a noilor valori ale proiectului precum şi a cotelor părţi cu 
care vor contribui la cofinanţarea acestuia. 

Prin Hotărârea nr.119/2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat indicatorii tehnico- economici şi 
cota parte  a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 
248 Iaşi-Vaslui”, aferente tronsonului de drum situat pe teritoriul administrativ al judeţului Vaslui, 
rezultate în urma elaborării studiului de fezabilitate. Având în vedere că, în urma realizării proiectului de 
execuţie, a rezultat o creştere a valorii investiţiei cu 6 %, este necesară creşterea contribuţiei Consiliului 
judeţean Vaslui, atât la costurile eligibile, cât şi la costurile neeligibile ale proiectului. 

Astfel, faţă de o contribuţie de 361.400,08 lei la costurile eligibile şi de 3.384.873,68 lei la 
costurile neeligibile, aprobată prin Hotărârea nr. 119/2007,  Consiliul judeţean Vaslui va trebui să 
contribuie cu 383.168,17 lei la costurile eligibile şi cu 3.601.651,68 lei la costurile neeligibile ale 
proiectului. Menţionăm că, din totalul costurilor neeligibile, suma de 3.595.650,67 lei reprezintă TVA ce 
va fi rambursat de statul român, în baza prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.29/2007, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr.249/2007. 

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

Preşedinte, 
Vasile MIHALACHI 

 


