
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 169/2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea 

proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 

cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15283/20.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15286/20.10.2021, 
respectiv nr. 15330/21.10.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;  
- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente 
materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publică; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017  privind aprobarea proiectului 
„Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic 
județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate 
de proiect, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 168/2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind  aprobare indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord Est Axa rutieră strategică 
4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)”, cu modificările ulterioare; 

în temeiul art. 182  alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. - Art. 2 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 



cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

“Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
222.060.294,24 lei (inclusiv TVA)”. 

Art.II. – Art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind 
aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 
246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, se modifică și va avea 
următorul cuprins: 

“Art.3. - Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea 
proiectului menționat la art.1 în valoare totală de 8.986.235,93 lei, din care 4.637.785,54 lei 
reprezintă cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului și 4.348.450,39 lei contribuția de 2% 
din valoarea eligibilă a proiectului”. 

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 
privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare 
și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 
246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, rămân nemodificate. 

Art.IV. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Dezvoltare și Cooperare 
și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean vor aduce 
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.V.– Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui și Direcţiei Dezvoltare și 
Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și va asigura publicarea 
acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
         Vaslui, 29 octombrie 2021 
 
    

             PREȘEDINTE,  
                            Dumitru Buzatu  

 
 
                                               

                                                                                Contrasemnează, 
                                                                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                   Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  32 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 


