
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

 
 

H O T Ă R Â R E A Nr.33/2009 
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 administraţia 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, 27 martie 2009  
 
 

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

                                                                                                                                               Contrasemnează: 
                                                                                                                                       Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                                                                                                               Gheorghe Stoica  
                                                                                                           

                



Anexa 
       la Hotărârea nr.33/2009 

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

din judeţul Vaslui 
 

Nr. 
crt. 

Unitate administrativ 
teritorială Denumire obiectiv 

Valoare cu 
T.V.A. inclus 

(lei) 

Lungime 
reţea 
(km) 

Punctaj  
acordat Obs.

1. Comuna Bogdăneşti Extindere reţele electrice, sat Unţeşti 82.288,520 0,280 96  

2. Comuna  Creţeşti Extindere reţele electrice, sat Creţeştii de 
Jos 66.811,590 0,400 95  

3. Comuna Drînceni Extindere reţele electrice, sat Drînceni 343.884,370 3,075 92 
4. Extindere reţele electrice, sat Chetrosu 64.869,760 0,420 94  
5. Extindere reţele electrice, sat Corodeşti 180.728,550 0,950 94  
6. 

Comuna Ghergheşti 
Extindere reţele electrice, sat Ghergheşti 150.761,600 1,742 91  

7. Comuna  Hoceni Extindere reţele electrice, sat Barboşi 76.546,260 0,761 92  
8. Comuna Lipovăţ Extindere reţele electrice, sat Fundu Văii 583.263,630 3,535 95  
9. Extindere reţele electrice, sat Călimăneşti 37.945,120 0,277 93  

10. Extindere reţele electrice, sat  
Iezer 52.053,120 0,500 91  

11.

  Comuna Puieşti 
 
 Extindere reţele electrice, sat Puieşti 24.920,060 0,161 90  

12.Comuna Stănileşti Extindere reţele electrice, sat Stănileşti 86.848,210 0,980 92 
13.Comuna Vinderei Extindere reţele electrice, sat Obîrşeni 480.577,856 1,950 93 

14. Extindere reţele electrice, sat Viişoara 
PTA 1 55.353,816 0,320 91 

15. Extindere reţele electrice, sat Viişoara 
PTA 2 39.823,148 0,320 89 

16.

Comuna Viişoara 

Extindere reţele electrice, sat Viişoara 
PTA 3 38.108,173 0,280 92 

 
T O T A L 

 
2.364.783,783 15,951 

 

     
      



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

la proiectul de hotărâre pentru aprobarea listei de priorităţi a proiectelor din cadrul Programului 
“Electrificare 2007-2009”. 

 
    Doamnelor si domnilor consilieri, 

Prin Hotărârea Guvernului nr.328/2007 s-a aprobat Programul “Electrificare 2007-2009” 
privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate şi înfiinţarea Unităţii de 
management a programului, cu modificările ulterioare, iar prin Ordinul  nr.563/2008 al Ministrului 
Internelor şi Reformei Administrative, s-a aprobat Regulamentul şi modalităţile de implementare a 
Programului “Electrificare 2007-2009”. 

În cadrul Programului au fost depuse un număr de 16 de documentaţii tehnice de către un 
număr de 10  consilii locale:  Bogdăneşti, Creţeşti, Drînceni, Ghergheşti, Hoceni, Lipovăţ, Puieşti, 
Stănileşti, Viişoara, Vinderei care însumează 13,496 km de extinderi reţele electrice existente cu o 
valoare de 2.364.783,783 lei inclusiv TVA. 

În urma evaluării acestor documentaţii de către colectivul de specialitate constituit  au fost 
declarate eligibile 16 proiecte depuse de către 10 autorităţi publice locale: :  Bogdăneşti, Creţeşti, 
Drînceni, Ghergheşti, Hoceni, Lipovăţ, Puieşti, Stănileşti, Viişoara, Vinderei, îndeplinind cerinţele 
prevăzute de Regulament în sensul că au fost acceptate drept candidaţi pentru acordarea unei finanţări 
de la bugetul de stat pentru electrificarea localităţilor, reprezentând de 2.364.783,783 lei şi 13,496 km. 
       Prioritizarea acestor proiecte s-a făcut prin întocmirea unei fişe de evaluare pentru fiecare proiect, 
prin acordarea unui punctaj în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor prezentate în manualul de 
finanţare: creşterea calităţii vieţii, eliminarea decalajelor majore de dezvoltare la nivelul judeţului, 
creare de potenţial dezvoltare prin atragerea de investiţii, protecţia mediului prin utilizarea de resurse 
regenerabile. Pe baza acestui punctaj s-a întocmit lista proiectelor prioritare la nivelul judeţului 
Vaslui, propusă pentru acordarea de fonduri de la bugetul Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative, prevăzută ca anexă la proiectul de hotărâre. 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.563/31.07.2008 al Ministrului Internelor şi 
Reformei Administrative, aprobarea de către Consiliul Judeţean Vaslui a listei proiectelor prioritare 
este o condiţie de eligibilitate în obţinerea finanţării. 

Prin aceasta se realizează o creştere a condiţiilor de viaţă şi confort în localităţile cu proiecte 
declarate eligibile şi propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
   

PREŞEDINTE, 
Vasile Mihalachi 

    
 


