ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
H O T Ă R Â R E A Nr.172/2008
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
“ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km
55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
- având în vedere Scrisorile de notificare nr.7001/OI/17.11.2008 şi 4293/OI/13.08.2008 ale
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;
- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.154/2007 privind aprobarea
proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244B CREŢEŞTII DE SUS – MURGENI
KM 0+000- KM 55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect;
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 20072013, 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,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 - Se aprobă modificările legate de bugetul proiectului “Reabilitare şi modernizare
drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780” şi a cheltuielilor legate de
proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare, dupa cum urmeaza:
Valoarea totală a proiectului, 95.668.654,17 lei, din care:
 Cheltuieli eligibile- 80.523.373,06 lei;
 Cheltuieli neeligibile- 15.145.281,11 lei.
Art.2 - (1) Se aprobă contribuţia proprie ce revine Consiliului judeţean Vaslui, de 2% din
costurile eligibile aferente proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii
de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780”, în valoare de 1.610.467,46 lei.

(2) Se aprobă toate costurile neeligibile ale proiectului “Reabilitare şi modernizare
drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km 0+000-km 55+780”, în valoare de
15.145.281,11 lei, din care TVA - 15.120.703,61 lei, inclusiv costurile conexe.
Art.3 - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să asigure resursele financiare necesare
implementării optime a proiectului, în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din
instrumente structurale.
Art.4 - Hotărârea nr.154/2007 a Consiliului judeţean Vaslui se modifică în mod corespunzător.
Art.5 - Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Direcţiile tehnică
economica, dezvoltare locală, integrare europeană, relaţii internaţionale, economică şi Biroul
contabilitate ale Consiliului Judeţean Vaslui.
Vaslui, 16 decembrie 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
privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului
“ Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B Creţeştii de Sus - Murgeni km0+000-km
55+780” şi a cheltuielilor legate de proiect, survenite ca urmare a evaluării tehnice şi financiare
Doamnelor şi domnilor consilieri,
În vederea scoaterii din izolare a unor zone rurale din judeţul Vaslui, rămase în urmă din
punctul de vedere al dezvoltării socio-economice, şi a îmbunătăţirii accesului populaţiei la pieţe,
precum şi la servicii publice (educaţie, sănătate, cultură), a fost identificat, elaborat şi depus spre
finanţare în februarie 2008, proiectul “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 244 B
CREŢEŞTII DE SUS - MURGENI KM 0+000-KM 55+780”.
Prin Hotărârea nr.154/2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat acest proiect, precum şi
cheltuielile legate de acesta.
Reabilitarea şi modernizarea drumului judeţean 244 B va asigura legătura între localităţile
Creţeşti (comuna Creţeşti), Hoceni (comuna Hoceni), Hurdugi şi Guşiţei (comuna Dimitrie Cantemir)
şi oraşul Murgeni, iar prin intermediul drumului european E581, cu celelalte localităţi ale judeţului.
De asemenea, DJ244B face conexiunea cu DN26 (care asigură legătura cu judeţul Galaţi) şi
cu DN 24A (care asigură legătura cu municipiul Bârlad).
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui
prin Scrisoarea de Notificare nr. 4293/OI/13.08.2008, că proiectul a fost selectat pentru finanţare în
urma sesiunii de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi
Corelare Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen
de şase luni de la data primirii notificării.
Consiliul judeţean Vaslui a elaborat şi depus proiectul de execuţie în luna octombrie 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 8,6% faţă de valoarea rezultată din
studiul de fezabilitate.
Prin Scrisoarea de notificare nr.7001/OI/17.11.2008, Agenţia pentru Dezvoltare Regională
Nord – Est a informat Consiliului Judeţean Vaslui ca proiectul a fost declarat acceptat, cu
modificări, în sensul că a apărut o diferenţă între valoarea totală a investiţiei aşa cum rezultă din
proiectul tehnic şi valoarea totală a investiţiei rezultată din studiul de fezabilitate. Drept urmare,
Consiliul judeţean Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi bugetul proiectului şi le-a retransmis
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin adresa nr.
9888/27.11.2008.
Potrivit cererii de finanţare revizuite, bugetul proiectului rezultat în urma elaborării proiectului
de execuţie se prezintă astfel:
NR.
CRT.
I
A.
B.
C.
II
A.
B
III
IV

SURSE DE FINANŢARE
Valoarea totală a proiectului, din care:
valoarea neeligibilă a proiectului
valoarea eligibilă a proiectului
TVA
Contribuţia proprie în proiect, din care:
Contributia solicitantului la cheltuieli eligibile
Contributia solicitantului la cheltuieli neeligibile
TVA
Asistenţă financiară nerambursabilă solicitată

VALOARE
(LEI)
95.668.654,17
24.577,50
80.523.373,06
15.120.703,61
1.635.044,96
1.610.467,46
24.577,5
15.120.703,61
78.912.905,60

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

