
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.116/2008 
privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean 

Vaslui şi Consiliul Judetean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea 
drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” 

 
- 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. 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. 14, art. 91 alin.(1) lit. d) şi lit.e), alin. 5, lit.a), pct.12, alin.6, lit.a) 
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. - Se aprobă Actul Aditional la Acordul de parteneriat intre Consiliul Judeţean Vaslui şi 
Consiliul Judeţean Iaşi pentru realizarea proiectului “Reabilitarea şi modernizarea drumului 
interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică, 
economică, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale şi Biroul contabilitate ale 



Consiliului Judeţean Vaslui.  
Art.3. - 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  

 
 



Anexa 
La Hotărârea nr.116/29 august 2008 

        
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                             CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
Nr..................../………………….                                                              Nr………………./................ 
  

ACT ADITIONAL NR.1 
LA 

ACORDUL DE PARTENERIAT ÎNTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI ŞI CONSILIUL JUDEŢEAN 
VASLUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI  

„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA DRUMULUI INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-VASLUI” 
 

 I. CADRUL GENERAL  
1. Prezentul ACT ADITIONAL se perfectează in temeiul următoarelor înscrisuri: 
 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; 

 Scrisoarea de Notificare nr. 4491/OI/21.08.2008 a Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – 
Est Piatra Neamţ, prin care ne informează ca în data de 10.09.2008 va avea loc vizita la faţa 
locului pentru Proiectul “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iasi-Vaslui” 
în vederea contractării; 

 acceptarea spre finanţare a proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului interjudeţean DJ 
248, Iasi-Vaslui”, sub condiţia refacerii capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua 
valoare a investiţiei ce a rezultat din Proiectul Tehnic, valoare majorata cu suma de 3.996.232,34 
lei, fata de valoarea iniţiala rezultata din Studiul de Fezabilitate,  conform scrisorii de notificare 
remisa de către Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de 
Organism Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013; 

 Acordul de parteneriat intre CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI si CONSILIUL JUDEŢEAN 
VASLUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-VASLUI”. 

 
 II. PĂRŢILE : 

Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt 
nr.69, reprezentat prin domnul dr. CONSTANTIN SIMIRAD -  Preşedinte, în calitate de solicitant al 
finanţării şi AUTORITATE COORDONATOARE (LEADER DE PROIECT); 

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel Mare 
nr.79,  reprezentat prin domnul VASILE MIHALACHI - Preşedinte, în calitate de PARTENER al 
proiectului,  
          au convenit la încheierea prezentului ACT ADITIONAL, prin care se modifica si se completează 
corespunzător clauzele ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI si 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI „REABILITAREA ŞI 
MODERNIZAREA INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-VASLUI”.   
 I. Capitolul II. „PĂRŢILE ACORDULUI” se modifica prin înlocuirea reprezentanţilor 
legali ai autoritatilor administraţiei publice semnatare ale parteneriatului, drept pentru care 
Capitolul II, teza I va avea următorul cuprins:  

„II. PĂRŢILE ACORDULUI: 
 Consiliul Judeţean Iaşi, cu sediul în municipiul Iaşi, judeţul Iaşi, b-dul Ştefan cel Mare şi Sfânt 

nr.69, reprezentat prin domnul dr. Constantin SIMIRAD -  Preşedinte, în calitate de solicitant al 
finanţării şi AUTORITATE COORDONATOARE (LEADER DE PROIECT); 

Consiliul Judeţean Vaslui, cu sediul în municipiul Vaslui, judeţul Vaslui, strada Ştefan cel Mare 
nr.79,  reprezentat prin domnul Vasile MIHALACHI - Preşedinte, în calitate de PARTENER al 
proiectului.” 
        II. Capitolul IV. „OBLIGATIILE PARTILOR” se modifica, in sensul înlocuirii valorilor 
contribuţiilor reprezentând  cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile la bugetul proiectului, drept 



pentru care Capitolul IV, pct.1 Obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi – Autoritate coordonatoare 
(lider de proiect):”, lit. l  va avea următorul cuprins: 

„IV. OBLIGATIILE PARTILOR: 
1. Obligaţiile Consiliului Judeţean Iaşi – Autoritate coordonatoare (lider de proiect): 

l. să asigure contribuţia în valoare de 8.291.273.34 lei, detaliată în tabelul următor: 
Contribuţie Consiliul judeţean Iaşi LEI 
cheltuieli eligibile 797.263,65 
cheltuieli neeligibile 12.486,39 
TVA Iasi 7.481.523,3 
Total 8.291.273.34 

 
        III. Capitolul IV. „OBLIGATIILE PARTILOR” se modifica, in sensul înlocuirii valorilor 
contribuţiilor reprezentând  cheltuieli eligibile si cheltuieli neeligibile la bugetul proiectului, drept 
pentru care Capitolul IV, pct.1 Obligaţiile Consiliului Judeţean Vaslui – Partener in proiect”, lit. h  
va avea următorul cuprins: 

„IV. OBLIGATIILE PARTILOR: 
2. Obligaţiile Consiliului Judeţean Vaslui – Partener in proiect: 

h. să asigure contribuţia în valoare de 3.984.819,85 lei, detaliată în tabelul următor: 
Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 383.168,17 
cheltuieli neeligibile 6.001,01 
TVA Vaslui 3.595.650,67 
Total 3.984.819,85 

 
 Celelalte clauze ale ACORDULUI DE PARTENERIAT INTRE CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI 
si CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI ÎN VEDEREA REALIZĂRII PROIECTULUI 
„REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA INTERJUDEŢEAN DJ 248 IAŞI-VASLUI”, 
nr.8196/19.10.2007, ramân neschimbate. 

Prezentul ACT ADITIONAL a fost încheiat într-un număr de 12 exemplare originale, câte 6 
pentru fiecare parte semnatară, având aceeaşi forţă juridică probantă, astăzi.............., data semnării.   
    
CONSILIUL JUDEŢEAN IAŞI                            CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI   
    

      Preşedinte,        Preşedinte, 
   DR. Constantin SIMIRAD                  Vasile MIHALACHI 
 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial 
şi îmi asum în totalitate responsabilitatea asupra legalităţii 
     Secretarul Judeţului,                            Contabil şef, 
         Ion SERBINA                                                                     Ecaterina SAFIR   
   
Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii şi legalităţii, 
       Director executiv,                      Consilier juridic, 
       Claudia STOICA                            Cristina MIHALACHI 

 
Raspund in privinta realitatii, regularitatii si legalitatii 
Vizat pentru control financiar preventiv 
       Director economic, 
      Maria SIMIONESCU 
Îmi asum responsabilitatea verificării corectitudinii şi legalităţii 
        Consilier juridic, 
     Cristina OŢELEANU 



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea Actului Adiţional la Acordul de parteneriat 
încheiat între Consiliul Judeţean Vaslui şi Consiliul Judetean Iaşi pentru realizarea proiectului 

“Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui” 
 

Prin  Acordul de parteneriat încheiat între Consiliul Judeţean Iaşi (inregistrat cu numarul 
8196/19.10.2007) şi Consiliul Judeţean Vaslui (înregistrat cu numarul 5859/18.10.2007) se reglementează 
obligaţiile, rolurile şi responsabilităţile părţilor în pregătirea, implementarea şi monitorizarea proiectului 
“Reabilitarea şi modernizarea drumului interjudeţean DJ 248 Iaşi-Vaslui”. Acordul a fost aprobat de 
Cons. Jud. Vs prin Hotărârea nr. 116 din octombrie 2007. 
 Consiliul Judeţean Iaşi, în parteneriat cu Consiliul Judeţean Vaslui, au depus proiectul la Agenţia 
pentru Dezvoltare Regională Nord Est în data de 24.10.2007, înregistrat cu numarul 
NE/2/2/2.1/3/24.10.2007, în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013. 
 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 urma verificării conformităţii Proiectului Tehnic depus de Consiliul Judeţean Iaşi la ADR Piatra 
Neamţ în data de 08.07.2008, proiectul a fost declarat acceptat spre finanţare, cu condiţia refacerii 
capitolelor din cererea de finanţare afectate de noua valoare a investiţiei ce a rezultat din Proiectul Tehnic. 
Astfel,  cererea de finanţare a fost refacută şi declarată acceptată cu noua valoare rezultata din Proiectul 
Tehnic, valoare majorată cu suma de 3.996.232,34 lei, faţă de valoarea iniţiala rezultată din Studiul de 
Fezabilitate. 

In vederea semnării contractului de finanţare nerambursabilă, în data de 10.09.2008, va avea loc 
vizita la sediul Cons. Jud. Iaşi a  experţilor Autorităţii de Management şi ai Organismului Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional. La momentul vizitei, partenerii trebuie să prezinte, printre alte 
documente, actul aditional la Acordul de parteneriat, care să reflecte modific. bugetului proiectului şi a 
cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a eval. tehnice şi financ. 

Necesitatea incheierii Actului Aditional la Acordul de parteneriat  dintre Consiliul Judetean Iasi si 
Cons. Judetean Vaslui pentru realizarea Proiectului “Reabilitarea si modernizarea drumului 
interjudetean DJ 248 Iasi-Vaslui” rezulta din urmatoarele considerente ce modifica Acordul initial: 

 Schimbarea reprezentantilor legali ai Autoritatilor semnatare ale Acordului,  urmare a alegerilor 
locale din data de 01 iunie 2008; 

 Modificările legate de bugetul proiectului, de cheltuielile legate de proiect, survenite ca urmare a 
evaluării tehnice şi financiare a Proiectului Tehnic; 

 Modificarea contribuţiilor ce revin părţilor Acordului, în funcţie de cheltuielile rezultate din 
Proiectul Tehnic, aferente reabilitării tronsoanelor de  drum, de pe raza judeţelor Iasi, respectiv 
Vaslui, pentru implementarea proiectului în condiţii optime. 
Astfel, potrivit Acordului intiţial, contribuţia Consiliului judeţean Vaslui era de 3.746.273,75 lei, 

detaliată în tabelul următor: 
 

Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 361.400,08 
cheltuieli neeligibile 6.001,01 
TVA Vaslui 3.378.872,67 
Total 3.746.273,75 

Potrivit proiectului tehnic şi cererii de finanţare revizuite, contribuţia Consiliului judeţean Vaslui 
creşte la 3.984.819,85 lei, detaliată în tabelul următor: 

 



Contribuţie CJ Vaslui LEI 
cheltuieli eligibile 383.168,17 
cheltuieli neeligibile 6.001,01 
TVA Vaslui 3.595.650,67 
Total 3.984.819,85 

In raport de considerentele menţionate, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în forma 
prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


