
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.12/2009  
privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda 
- DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui” şi a cheltuielilor legate 

de proiect 
 

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 ,   
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1 - Se aprobă proiectul “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita judeţului Iaşi – 

Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui”, în valoare totală de 
216.140 Euro. 

Art.2 - Se aprobă contribuţia ce revine Consiliului Judeţean Vaslui de 10,12% din totalul 
costurilor eligibile aferente proiectului prevăzut la art.1, în valoare de 21.864,40 Euro, în numerar . 

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

    Vaslui, 30 ianuarie 2009  
 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Vasile Mihalachi 

                      Contrasemnează:                  
                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                             Gheorghe Stoica 

  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
 P R E Ş E D I N T E 

 
 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului “ Reabilitarea drumului judeţean 248A limita 
judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 70+400(1,9km), judeţul Vaslui” şi a 
cheltuielilor legate de proiect 
 

Doamnelor şi domnilor consilieri, 
Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare pentru proiectul “ Reabilitarea drumului 

judeţean 248A limita judeţului Iaşi – Buda - DJ207E(Oşeşti) de la km 68+500 la km 
70+400(1,9km), judeţul Vaslui” prin Programul 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. 

Proiectul prevede îmbunătăţirea calităţii vieţii membrilor comunităţilor rome din comuna 
Oşeşti, judeţul Vaslui prin reabilitarea infrastructurii rutiere, în vederea asigurării accesului la : 
servicii sociale , educaţionale şi de sănătate, mobilitate pe piaţa muncii. 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:  

- Creşterea accesului persoanelor provenite din comunitatea de romi din comuna Oşeşti, sat 
Buda, la servicii de bază, de calitate, prin reabilitarea micii infrastructurii comunitare ( drum 
de acces practicabil); 
- Stimularea participării active a persoanelor de etnie romă din comuna Oşeşti, sat Buda,  la 
activităţile de reabilitare şi întreţinere  a drumului judeţean care reprezintă un punct de 
legătură important cu infrastructura de drumuri judeţeană ; 
- Dezvoltarea unui parteneriat activ si durabil intre comunitatea locala romă din Oşeşti şi 
instituţiile administraţiei publice locale şi judeţene din Vaslui pentru realizarea unor 
obiective de interes local şi judeţean.  

Conform prevederilor Ghidului Solicitantului, aferent Programului de finanţare, contribuţia 
Uniunii Europene nu poate depăşi 90% din totalul costurilor eligibile ale proiectului. Consiliul 
Judeţean Vaslui, solicitant al proiectului are obligaţia de a asigura  minim 10% din valoarea totală a  
proiectului supus spre finanţare. 

Valoarea totală a proiectului este de 216.140 Euro. 
Co-finanţarea ce trebuie asigurată de Consiliul Judeţean Vaslui este de  21.864,40 

Euro,reprezentând 10,12 % din totalul costurilor eligibile,în numerar. 
Conform solicitărilor Autorităţii Contractante, Consiliul Judeţean Vaslui are obligaţia de a 

aproba prin Hotărâre de Consiliu Judeţean asigurarea co-finanţării proiectului.  
Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 

forma prezentată. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


