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CONSILIUL JUDEŢEAN  
 
  

HOTĂRÂREA nr. 8 
privind aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în 
satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a cheltuielilor legate de proiect 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 858 din 18.01.2022 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. 865/18.01.2022, 
respectiv nr. 927/18.01.2022; 

- 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), lit. d) și alin. (5) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidului Solicitantului sesiunea de finanțare TMI –I/2022 pentru proiecte care 

ca au scop protejarea și promovarea monumentelor istorice-subprogramul Proiectare 
(elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice); 

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

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

   HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă proiectul <<Elaborarea documentației tehnico-economice 
pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat 
în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” >>, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Sesiunii de finanțare TMI-I/2022 pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea 
monumentelor istorice - subprogramul Proiectare (elaborarea documentațiilor tehnice 
pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

Art.2. –   Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum 
de 336.807,70 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. – Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea 
proiectului menționat la art. 1 în valoare totală de 198.211,82 lei (inclusiv TVA). 

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 resurselor financiare necesare 
implementării proiectului menționat la art. 1, în condițiile decontării ulterioare a 
cheltuielilor de Institutul Național al Patrimoniului. 

Art.6. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii şi 
implementării proiectului, prevederile legislaţiei privind monumentele istorice și principiile 
protejării patrimoniului cultural imobil. 



Art.7. - 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.8. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
președintelui consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

Art.9. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și 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, 21 ianuarie 2022 
 
 

 
                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”. 

 

http://www.cjvs.eu/

