
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.120/2008 
 

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici ai 
obiectivului de investiţii din cadrul proiectului “Reabilitare  DJ 248A:limita judeţului 

Iaşi-Buda-DJ 207E(Oşeşti) de la  km: 68+500 - 70+400(1,9 km), judeţul Vaslui” 
 

- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Phare 2006 
Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – 
„Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare comunitară ”domeniu Mica 
Infrastructură Comunitară şi Locuire; 

- având în vedere Avizul Consiliului tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean 
Vaslui nr. 14 din 11.09.2008 ; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f),art. 97 din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

 
Consiliul judeţean Vaslui 
   

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
 

Art.1. - Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiţii din cadrul proiectului 
“Reabilitare  DJ 248A: limita judeţului Iaşi-Buda-DJ 207E(Oşeşti) de la  km: 68+500- km 
70+400(1,900 km), judeţul Vaslui”, cu indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în anexa ce 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

Art.2. – Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din Programul 
Phare 2006 - Accelerarea implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei 
Romilor şi bugetul  local al judeţului Vaslui. 

 
 

                 Vaslui, 12 septembrie 2008 
    
                                 P R E Ş E D I N T E, 
                                    Vasile Mihalachi 

 
         Contrasemnează:                  

                  Secretarul judeţului Vaslui, 
                        Gheorghe Stoica 

 



 
 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI                Anexa la Hotărârea nr.120/2008                        
 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI  
PRIVIND PROIECTUL 

REABILITARE DJ 248A:LIMITA JUD.IAŞI-BUDA-DJ 207E(OŞEŞTI) DE LA KM 
68+500 -70+400(1,9 km),JUDEŢUL VASLUI 

 
 
1.Valoarea totală a investiţiei :                                       723.750 Lei 
       din care C + M                               611.787 Lei 
 
2.Durata de realizare a investiţiei     4 luni 
 
3.Capacităţi fizice :                    - lungime totală                           1.900,00 ml 
     - lăţime platformă   7,00 m 
     - lăţime parte carosabilă  5,50 m 
     - acostamente    2 x 0,75 m 
            
 



România 
Judeţul Vaslui 
Consiliul Judeţean 
Preşedinte 
 

 

EXPUNERE DE MOTIVE 
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi 

a indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţii din cadrul 
proiectului “Reabilitare DJ 248A:Limita jud.Iaşi-Buda-DJ207E(Oşeşti) de la  

km : 68+500-  70+400(1,900 km),judeţul Vaslui” 
 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

 
 

Elaborarea “Strategiei de îmbunătăţire a situaţiei romilor” a fost susţinută 
de Comisia Europeană prin finanţarea în cadrul programului Phare RO9803.01. 
La nivel guvernamental, Strategia a fost adoptată prin H.G. Nr. 430/2001. Noul 
Plan General de Măsuri pentru perioada 2006-2008 a fost aprobat prin  H.G. 
522/2006 şi stipulează acţiuni concrete în domeniile : administraţie publică şi 
dezvoltare comunitară, comunicare şi participare civică; locuinţe; sănătate; 
justiţie şi ordine publică; economie şi securitate socială; protecţia copilului, 
educaţie, cultură şi culte. 

Obiectivul general al Programului Phare 2006- Accelerarea 
implementării Strategiei Naţionale de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor – 
„Componenta Managementul Schemei de Grant pentru dezvoltare 
comunitară ” îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor 
rome. 

Prezenta schemă de grant este menită să aducă o îmbunătăţire a calităţii 
vieţii romilor, prin: 

- reabilitarea/construcţia de locuinţe şi de mică infrastructură; 
- îmbunătăţirea nivelului de calificare profesională a membrilor comunităţilor 

rome şi de încurajare a participării active a acestora în procesul de 
reabilitare/ construcţie şi mică infrastructură.  
Suma totală indicativă disponibilă pentru finanţarea proiectelor în cadrul 

prezentei cereri de propuneri de proiecte este de 12 milioane Euro. 
Contribuţia Uniunii Europene nu poate depăşi 90% din totalul costurilor 

eligibile ale proiectului. Co-finaţarea asigurată de solicitant(Consiliul Judeţean 
Vaslui) reprezintă minim 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului sub 
forma contribuţiei în numerar. 
 În vederea scoaterii din izolare a unor comunităţi de populaţie romă  
rămase în urmă din judeţul Vaslui şi a îmbunătăţirii accesului populaţiei rome la 
pieţe, precum şi la servicii publice de bază (educaţie, sănătate, cultură),a  fost 



identificat proiectul  ,,Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi 
– Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km: 68+500 - 70+400(1,900 km), judeţul 
Vaslui”. 

Proiectul prevede reabilitarea drumului judeţean 248 A situat pe teritoriul 
judeţului Vaslui cu următoarele coordonate DJ 248 A limita judeţului Iaşi – 
Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km). 
 
  Prin tema de proiectare s-a solicitat reabilitarea următoarelor trasee de 

drumuri judeţene de pe teritoriul comunei Oşeşti,sat Buda,din judeţul Vaslui: 
-  pe traseul actual al DJ 248 A de la km 68+500 – km 70+400,pe un 

tronson de 1,9 km; 
- drumuri laterale traseului propus spre pietruire ce debusează în acesta cu 

o lungime totală de 0,2 km. 
      Prin reabilitarea drumului se urmăreşte realizarea tuturor lucrărilor 

necesare satisfacerii cerinţelor traficului în condiţii de siguranţă şi 
confort,aducerea drumului la parametrii impuşi de normativele în vigoare,şi 
constă în principal în: 

- corecţia elementelor geometrice,profiluri longitudinale şi 
transversale,curbe,supraînălţări; 

- amenajarea acostamentelor şi a intersecţiilor cu alte drumuri; 
- şanţuri de colectare şi dirijare a apelor pluviale; 
- podeţe şi poduri,ziduri de sprijin şi consolidări de taluzuri,acolo unde 

situaţia o impune; 
- reabilitarea sistemului rutier existent cu îmbrăcăminte de piatră care să 

satisfacă cerinţele traficului în zonă. 
       
Potrivit documentaţiei elaborate, valoarea totală a întregului proiect este 

de 723.750 lei, din care lucrări de construcţii- montaj   611.787 lei. 
 
Prin Avizul nr.14 din data de 11.09.2008, Consiliul tehnico-economic al 

Consiliului judeţean Vaslui a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului 
de investiţii din proiectul “ Reabilitare DJ 248A:Limita jud.Iaşi-Buda-
DJ207E(Oşeşti) de la  km : 68+500- 70+400(1,9 km),judeţul Vaslui”,  care sunt 
prevăzuţi în anexa la proiectul de hotărâre propus. 
 

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

Preşedinte, 
 

Vasile Mihalachi 
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