
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 97/2021 
privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilelor  

C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9257 din 28.06.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- prevederile Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a 

fondurilor în cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE,SE,SM; 
- raportul de specialitate nr. 9259 din 28.06.2021 al Direcției Dezvoltare și 

Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- raportul de specialitate nr. 9262 din 28.06.2021 al Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, 
protecţia mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de 
interes judeţean și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte 
și sport;  

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. 44 alin. (1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, 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; 
- H.G. nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în 

cadrul operațiunilor finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social 
european și Fondul de coeziune 2014-2020; 

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

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă proiectul „Creșterea eficienței energetice a imobilelor 
C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3 - Sprijinirea tranziției către o economie 
cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de Investiții 3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, 
a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în 
infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea 
B - Clădiri Publice - Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile 
publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri 
energetice mari. 

Art.2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum 
de 14.987.646,10 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. – Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea 
proiectului menționat la art. 1 în valoare totală de 388.105,2 lei, reprezentând 



90.155,35 lei cheltuieli neeligibile şi 297.949,85 lei contribuţia de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 

Art.4. – Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
menționat la art. 1.  

Art.5. – Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare 
implementării proiectului menționat la art. 1, în condițiile rambursării/decontării 
ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

Art.6. - Consiliul Județean Vaslui se obligă să menţină proprietatea 
infrastructurii construite/modernizate/extinse şi natura activităţii pentru care s-a acordat 
finanţare, să nu o ipotecheze, cu excepția situațiilor prevăzute în contractul de finanțare, 
pe o perioadă de cel puţin cinci ani de la efectuarea plății finale şi să asigure cheltuielile 
de mentenanță şi întreţinere în această perioadă. 

Art.7. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii şi 
implementării proiectului, prevederile legislaţiei comunitare şi naţionale în domeniul 
dezvoltării durabile, egalităţii de şanse şi nediscriminării şi egalităţii de gen. 

Art.8 - Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului 
Județean Vaslui să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele 
unității administrativ-teritoriale Județul Vaslui. 

Art.9. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului judeţean. 

Art.10. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare, Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se va publica pe site-
ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local.      

                                      Vaslui, 30 iunie 2021     
                                             

  
                                                                                                    
                  PREȘEDINTE,  
                                  Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                                     Contrasemnează, 
                                                                             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  30 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri”. 

 

http://www.cjvs.eu/

