
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTǍRȂREA  nr. 211/2021 
privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de Proiectare pentru obiectivul de investiții 

“Reabilitarea monumentului istoric <<Podul Doamnei>>” localizat  
în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui 

 
 Având ȋn vedere: 
 - referatul de aprobare nr. 18309 din 09.12.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 18310 din 09.12.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de  disciplină, 

administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, prognoze și 
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; 
- art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3, art. 4 și anexelor nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Guvernului                                       

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

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

Consiliul Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1. – (1) Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții 
“Reabilitarea monumentului istoric <<Podul Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, 
județul Vaslui, în forma prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea 
monumentului istoric <<Podul Doamnei>>” localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui, 
în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției Dezvoltare 
și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-
ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                Vaslui, 21 decembrie 2021 
    

             PREȘEDINTE,  
                             Dumitru Buzatu  

                                               
                                                                                                 Contrasemnează, 

                                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
                                                                                               Diana-Elena Ursulescu 

 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  31 voturi  “pentru”,    
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 
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                                                                                                 Anexa nr. 1  
                                                                               la Hotărârea nr.211/21.12.2021 
 
 
ROMÂNIA                                                                                                     APROB,  
JUDEȚUL VASLUI                                                                                      PREȘEDINTE 
CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI                                                               Dumitru BUZATU 
Nr. 18094 /07.12.2021                                        
 

NOTĂ CONCEPTUALĂ 
 

1. Informaţii generale privind obiectivul de investiţii propus. 
 

1.1.  Denumirea obiectivului de investiţii: REABILITARE MONUMENT 
            ISTORIC „PODUL DOAMNEI” – judeţ Vaslui. 

1.2.  Ordonator principal de credite/investitor: U.A.T. a judeţului Vaslui. 
1.3.  Ordonator de credite (secundar/terţiar):   - 
1.4.  Beneficiarul investiţiei: U.A.T. a judeţului Vaslui. 

 
2. Necesitatea şi oportunitatea obiectivului de investiţie propus. 
2.1. Scurtă prezentare privind: 
a) Deficienţe ale situaţiei actuale. 

Podul Doamnei datează din anul 1841 şi se află pe teritoriul satului Chiţcani, 
comuna Costeşti, judeţul Vaslui. Podul este situat pe DN 24, la km 97, la circa 72 m 
est de șosea (pe drumul ce leagă localitatea Roșiești de șoseaua Vaslui - Bârlad).  

În lista monumentelor istorice din anul 2015 podul figurează la numărul 258, 
având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. Din anul 2019 obiectivul figurează în 
domeniul public al Consiliului Judeţean Vaslui.  
 „Podul Doamnei” a fost proiectat cu trei deschideri. În anul 1886 înregistrează 
prima reparaţie, construcţia având la acel moment 5 deschideri. Nu se știe dacă 
podul s-a executat de la început cu cinci deschideri sau dacă s-au construit inițial trei 
deschideri (după cum era specificat în proiect) și ulterior s-au executat alte două 
deschideri.  

„Podul Doamnei” din Chițcani a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat 
în conservare, fiind considerat monument de arhitectură medievală de clasă A. În cei 
40 de ani de la scoaterea din circulaţie podul s-a aflat în uitare totală, considerent 
pentru care, sub acţiunea factorilor de stres s-a degradat foarte mult. Cel mai agresiv 
factor de stres este, de fapt, cel antropogen, respectiv lipsa de implicare a factorilor 
responsabili în întreţinerea obiectivului. 

Podul este din zidărie de piatră de calcar şi de gresie. În prezent este atât de 
distrus, încât nici circulaţia pietonală nu mai este sigură. Degradările au evoluat rapid 
în ultima perioadă, datorită stării generale proaste în care se găseşte acesta. Parte 
din structura podului s-a prăbuşit şi, dacă nu se iau măsuri urgente de intervenţie, 
urmează alte prăbuşiri. 
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b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii. 

Reabilitarea cât mai urgentă a „Podului Doamnei” înseamnă salvarea de la 
pieire a unui obiectiv plin de încărcătură istorică.  

Înaintea acestui pod a fost unul din lemn de stejar care facea legătura între 
Iaşi (capitala Moldovei) şi sudul provinciei. Era drum de poştă, deci drum important. 
Satul Docolina (datând din 1433), localitate cu rezonanţă istorică din apropierea 
podului, a fost staţie de poştă. De acest sat se leagă nume istorice importante 
precum domnitorul Iliaş I al Moldovei, Petru Rareş, Mihail Kogălniceanu. 
 Podul are o lungime de 90 m, două declivităţi longitudinale simetrice în raport 
cu centrul podului şi o zidărie clasică, pe arce în plin cintru, cu un aspect deosebit 
de frumos, datorat mai cu seamă culorii rocilor folosite la zidirea acestuia. Puţine 
poduri din ţară ating asemenea calităţi performante. 

c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii. 
Întrucât podul nu mai foloseşte legăturii între localităţi, acest deziderat nu 

reprezintă o pierdere. Impactul negativ previzionat constă în pierderea unui obiectiv 
cu foarte mare încărcătură istorică. Podul este aproape de DN 24 şi poate fi văzut, 
în toată splendoarea sa, dacă ne putem exprima aşa, de toţi trecătorii. 
 Nereabilitarea acestui pod reprezintă o încălcare a Legii 10/1995 şi a Legii 
422/2001, care prevăd obligativitatea beneficiarului/proprietarului de a urmări 
comportarea în timp a obiectivelor din dotare, respectiv de a lua măsurile ce se 
impun pentru menţinerea cerinţelor fundamentale de rezistenţă şi stabilitate. 

2.2. Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investitii cu aceleasi functiuni 
sau functiuni similare cu obiectivul de investitii propus, existente in zona, in 
vederea justificarii necesitatii realizării obiectivului de investitii propus. 
 
În zonă nu mai există obiective cu aceleaşi funcţiuni. Cu atât este mai mare 
necesitatea intervenţiei de reabilitare, cu cât obiectivul „Podul Doamnei” este 
UNICAT. 

2.3. Existenta, dupa caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor 
planuri similare, aprobate prin acte normative, in cadrul carora se poate 
încadra obiectivul de investiţii propus. 
 
Conform Legii 422/2001 toate obiectivele monumente istorice, mai cu seamă 
cele din proprietatea statului, trebuie întreţinute, respectiv menţinute în stare 
de perfectă conservare. 

 
2.4. Existenta, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care 

obligă partea română la realizarea obiectivului de investiţii. 
 
          România face parte din ţările membre UNESCO, unde obligativitatea 
întreţinerii obiectivelor cu valoare de patrimoniu se subordonează Cărţii de la 
Veneţia. 
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- CONVENŢIA din 16 noiembrie 1972 de la Paris, art, 3, 4, 5, prin care 
„Fiecare din statele părţi la prezenta convenţie recunoaşte că, obligaţia de 
a asigura identificarea, ocrotirea, conservarea, valorificarea şi transmiterea 
către generaţiile viitoare a patrimoniului cultural şi natural la care se referă 
art. 1 şi 2 şi care este situat pe teritoriul sau, îi revine în primul rând. Se va 
strădui să acţioneze în acest scop atât prin propriul său efort, în limita 
maximă a resurselor sale disponibile, cât şi, când este cazul, prin 
intermediul asistenţei şi cooperării internaţionale de care va putea 
beneficia, în special pe plan financiar, artistic, ştiinţific şi tehnic”. 

- CONVENŢIA din 3 octombie 1985, de la Granada, pentru protecţia 
patrimoniului arhitectural al Europei. 

2.5. Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei 
- Dezvoltarea turismului în zonă; 
- Conservarea pe lungă durată a monumentului istoric. 

 
3. Estimarea suportabilităţii investiţiei publice 
3.1. Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investitii, luându-

se in considerare, după caz: 
- costurile unor investiţii similare realizate; 

Podul de piatră de la Herculane (1864)      5,5 milioane lei 
- standarde de cost pentru investiţii similare. 

Valoare investiţiei variază între limitele 24.000.000 – 25.000.000 lei, fara 
T.V.A.. În preţ se includ următoarele obiecte: 
a) consolidare - restaurare pod; 
b) amenajare albie pentru indepărtarea apelor meteorice stagnante; 
c) parcare 30 locuri; 
d) drum de acces; 
e) iluminat arhitectural. 
Nu sunt incluse cheltuielile pentru documentaţia tehnică: expertiza 
tehnică, studiul geotehnic, analize laborator, expertiza biologică, DALI, 
PTh, DTAC, deviz general. 

3.2. Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentatiei 
tehnico-economice aferente obiectivului de investitie, precum şi pentru 
elaborarea altor studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de 
investiţii, inclusiv cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, 
autorizaţiilor şi acordurilor prevăzute de lege. 
- D.A.L.I.  Elaborare documentaţie tehnică: 132.000,00 lei fara T.V.A.; 
- PTh., DTAC, Caiet de sarcini, Documentatii obtinere Avize solicitate prin 

Certificatul de Urbanism: 134.000,00 lei fara T.V.A.; 
- Autorizare lucrări:  pentru monumente istorice nu se plăteşte taxă 

autorizaţie. 
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3.3. Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate (în cazul 
finanţării nerambursabile se va menţiona programul operaţional/axa 
corespunzătoare, identificată). Finanțare locală – Bugetul local al județului 
Vaslui 

Finanțare națională – Ministerul Culturii-Institutul Național al Patrimoniului: 
     Fondul Ambasadorial pentru Conservarea Obiectivelor Culturale 
     POR Nord-Est 2021-2027 
     Interreg Ro-Md 2021-2027 (parţial) 

 
4. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construcţiei existente 
„Podul Doamnei” este proprietatea U.A.T. a judeţului Vaslui. 

 
5. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus(e) pentru 

realiza-rea obiectivului de investiţii: 
 

    a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus(e) 
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan). 
 Podul este situat pe DN24, la km 97, la circa 72 m est de șosea (pe drumul ce 
leagă localitatea Roșiești de șoseaua Vaslui - Bârlad) şi aparţine satului Chiţcani, 
comuna Costeşti. Obiectivul are următoarele dimensiuni: lungime = 89,25 m; lăţime = 
11,50 m. Suprafaţa incluzând şi zona de protecţie a monumentului este de:  
(34,00 + 90,00 + 50,00) x 111,50 = 20516 m2  

b)   relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile. 
Nu există relaţii cu zonele existente. 
c) surse de poluare existente în zonă; 

 Nu există. 
d) particularităţi de relief; 

 Platou. 
          e)nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare 
           utilităţilor; 

Nu este cazul. 
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesită 
relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate; 

 Nu există. 
g) posibile obligaţii de servitute; 

 Nu este cazul. 
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul 

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face 
lucrări de intervenţii, după caz; 

Nu este cazul. 
i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de 

urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul 
local de urbanism aferent; 

Nu există. 
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j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe 
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în 
cazul existenţei unor zone protejate. 
 Nu există. 
 

6. Descrierea succintă a obiectivului de investiţii propus, din punct de vedere 
tehnic şi funcţional: 
Tehnic: „Podul Doamnei” este realizat din piatră de calcar şi de gresie. 
Suprastructura, din bolţi şi arce în plin cintru, descarcă pe o fundaţie tot din 
piatră. La exterior are timpane, iar la interior emplecton din zidărie de piatră 
brută. 
Funcţional: Podul nu este funcţional. 
 
a) destinaţie şi funcţiuni: protecţie monument istoric şi loc de vizitare pentru 

turişti; 
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate: aceleaşi ca 

înainte de distrugere, mai puţin circulaţia auto pe pod; 
c) durata minimă de funcţionare apreciată corespunzător 

destinaţiei/funcţiunilor propuse va fi de 50 de ani; 
d) nevoi/solicitări funcţionale specifice. 
Este permis pe pod doar accesul pietonal. 
 

7. Justificarea necesităţii elaborării, după caz,  
- studiului de prefezabilitate, în cazul obiectivelor/proiectelor majore de 

investiţii; 
Fiind lucrări de reparaţii de consolidare şi restaurare a unui obiectiv existent, 
nu se elaborează studiu de prefezabilitate. 
- expertizei tehnice şi, după caz, a auditului energetic ori a altor studii de 

specialitate, audituri sau analize relevante, inclusiv analiza diagnostic, în 
cazul intervenţiilor la construcţii existente; 

Sunt necesare: expertiză tehnică, studiu geotehnic, analize de laborator, 
expertiză biologică.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat -  Emilian Agafiței Director executiv 07.12.2021  
Verificat – Cristina Vasiliu Șef Serviciu 07.12.2021  
Întocmit  2 ex. – Ramona Rotaru Consilier 07.12.2021  
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ASISTCONSULT 
STUDII GEOTEH�HCE 5: PRQIE(TAllE 

PROIECT NR.: 

S.C. KDF ASISTCONSUL T S.R.L. 
]37/81/2016; CUI R035588508 
Strada Badea Cartan, nr. 14, Vaslui 
Telefon: 0740245065 
e-mail: kdfasistconsult@gmail.com 
CONT !BAN: R035BTRLR0NCRT0336583401 
CONT TREZORERIE: R066TREZ6565069XXX005779 

212/2021 
BENEFICIAR: 

AMPLASAMENT: 

UAT JUDETUL VASLUI I 
Sat Chiţcani, Comuna Costeşti, Judeţul Vaslui 

TEMA DE PROIECTARE 

1. Date generale

1.1. Denumirea obiectivului: REABILITARE MONUMENT ISTORIC „PODUL

DOAMNEI" - judeţul Vaslui;
1.2. Ordonator principal de credite/investitor: UAT JUDEŢUL VASLUI; 
1.3. Ordonator de credite (secundar, terţiar) 
1.4. Beneficiarul investiţiei: UAT JUDEŢUL VASLUI; 
1.5. Elaboratorul temei de proiectare: S.C. KDF ASISTCONSULT S.R.L.; 

2. Date de Identificare a obiectivului de Investiţii
2.1. Informaţii privind regimul juridic, economic şi tehnic al terenului şi/sau al 

construc-ţiei existente, documentaţie cadastrală. 
„Podul Doamnei" este proprietatea U.A.T. JUDEŢUL VASLUI. Din punct de vedere tehnic 
obiectivul este grav avariat, încadrându-se în clasa de risc seismic RsI; 

2.2. Particularităţi ale amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse pentru 
realiza-rea obiectivului de investiţii, după caz: 

a) descrierea succintă a amplasamentului/amplasamentelor propus/propuse (localizare,
suprafaţa terenului, dimensiuni în plan);
„Podul Doamnei este un pod din zidărie de piatră construit în anul 1841 pe teritoriul
satului Chiţcani (comuna Costeşti, judeţul Vaslui). Podul este situat lângă DN24, la km
97, la circa 72 m est de acesta (pe drumul ce lega localitatea Roşieşti de şoseaua Vaslui
- Bârlad)." Suprafaţa amplasamentului, inclusiv zona de protecţie a monumen-tului este
de 20516 mp;

b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
Podul fiind abandonat de foarte mulţi ani s-a pierdut orice acces la drumul naţional
DN24.

c) surse de poluare existente în zonă. Nu sunt surse de poluare;
d) particularităţi de relief. Amplasamentul este plat, având câteva mici declivităţi;
e) nivel de echipare tehnico-edilitară al zonei şi posibilităţi de asigurare a utilităţilor:

În zonă nu există echipare tehnico-edilitară;
f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate:
În zonă există reţea electrică de înaltă tensiune de unde se poate trage, prin
amplasarea unui post de transformare aerian de distribuţie publică, reţea de joasă
tensiune pentru iluminatul de noapte al monumentului;

g) posibile obligaţii de servitute. Nu este cazul;
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul constructiv al

unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face lucrări de
intervenţii, după caz;
În zonă nu există alte construcţii;

i) reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de urbanism aprobate
- plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul local de urbanism
aferent.
Nu există;

L
KDF Toate drepturile rezervate si transferablle, contra cost,. doar catre beneficiar, in scopul si pe amplasamentul solicitat, referitor doar la obiectivul in cauza. 

Asist Consult 

Anexa nr. 2 la 
 Hotărârea nr. 211/2021
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S.C. KDF ASISTCONSUL T S.R.L. 
]37/81/2016; CUI R035588508 
Strada Badea Cartan, nr. 14, Vaslui 
Telefon: 0740245065 
e-mail: kdfasistconsult@gmaJl.com 

ASISTCONSULT CONT IBAN: R035BTRLRONCRT0336583401 

STUDII GEOTEH'lll(E St PROtf(TA.RE 
CONT TREZORERIE: R066TREZ6565069XXX005779 

PROIECT NR.: 212/2021 
BENEFICIAR: 

AMPLASAMENT: 

UAT JUDETUL VASLUI 
Sat Chiţcani, Comuna Costeşti, Judeţul Vaslui 

Ordinul M.T. nr. 1296/2017 pentru aprobarea "Normelor tehnice privind proiectarea, 
construirea şi modernizarea drumurilor"; 
PD 95-2002 Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor; 
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
HG nr. 925/1995 de aprobare a regulamentelor de verificare şi expertizare tehnică 
de calitate a proiectelor, a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 
NP 067/2002 Normativ departamental privind proiectarea lucrărilor de apărare a 
drumurilor şi podurilor, 
Normativ Pl00-3/2019 - Cod de proiectare seismică, partea a III-a - Prevederi 
pentru evaluarea seismică a construcţiilor existente; 
Normativ NP 074-2014 privind principiile, exigenţele şi metodele cercetării 
geotehnice a terenului de fundare; 
Normativ NP 122-2010 privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale 
parametrilor geotehnici; 
Ordinul 700/2014 privind aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere 
în evidenţele de cadastru şi carte funciară. 
Standardele şi normativele indicate mai sus nu sunt limitative şi acestea se vor 
completa în funcţie de valabilitatea acestora. 

Întocmit, 

Ing. Chiosa Mircea Dragoş 

L
KDF Toate drepturile rezervate si transferabile, contra cost, doar catre beneficiar, in scopul si pe amplasamentul solicitat, referitor doar la obiectivul în cauza. 

AststConsult 


