
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
    Nr. 18309/09.12.2021 
 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr. 222 
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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
           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, _________ 2021 

 
 

                   PREŞEDINTE,     
                 Dumitru Buzatu       
 
        
                                                                                       Avizează pentru legalitate: 

                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                             Diana-Elena Ursulescu 

    
 
 
 
 

                                                               DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                              Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                              și îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                                   Director executiv, 
                                                                                    Mihaela Dragomir 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
       este necesar votul majorității simple. 
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                                                                                             Anexa nr. 1  
                                                                      la Hotărârea nr._____/ ____.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  

 











ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18309/09.12.2021          
                             

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre 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 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Județul Vaslui se remarcă, în context regional, național și chiar transfrontalier, 

printr-o istorie medievală foarte bine conturată, în jurul statutului central pe care l-a avut 
municipiul Vaslui (curte domnească, centru administrativ al Moldovei Meridionale), a unor 
personalități cu rol marcant în istoria Moldovei (de ex. Ștefan cel Mare etc.), a rolului 
comercial al reședinței de județ etc. Acest patrimoniu cultural-istoric medieval este 
insuficient valorificat în scop turistic și chiar științific în prezent, în pofida eforturilor 
administrației locale din ultimii ani, dacă îl raportăm la performanțele orașelor medievale 
din zona Transilvaniei (de ex. Sighișoara, Sibiu, Brașov etc.). 

Un monument istoric clasificat ca obiectiv de patrimoniu național este, „Podul 
Doamnei”, un pod din zidărie de piatră construit in anul 1841 pe teritoriul satului Chițcani, 
comuna Costești, pe vechiul drum ce lega localitatea Roșiești de șoseaua Bârlad- Vaslui, la 
km 97, la o distanță de 72 m est de șosea. Podul a fost construit în sec. al XIX-lea din 
porunca lui Mihail Sturdza și a fost inaugurat la data de 8 noiembrie 1841.Podul Doamnei a 
fost reparat în anul 1886, el având în acest moment 5 deschideri. 

În anul 1956, ca urmare a alunecărilor de teren în zona km 101-102, DN24 a fost 
deviat, construindu-se varianta Rădești (Crasna) pentru evitarea porțiunii nesigure. Cu 
această ocazie, s-a redus traficul pe vechiul pod numai către satele Albești și Roșiești, podul 
trecând în administrarea drumurilor locale. A fost construit un nou pod la circa 200 m de 
vechiul pod. 

Podul Doamnei a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat în conservare ,fiind 
considerat monument de arhitectură medievală, fiind înscris în Lista monumentelor istorice 
din anul 2015 la numărul 258, având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. În anul 2019, 
podul a fost transferat din domeniul public al comunei Costești în cel al județului Vaslui 
pentru a fi reabilitat. 

Podul este din zidărie de piatră de calcar și de gresie. În prezent, este atât de 
distrus, încât nici circulația pietonală nu mai este sigură. Degradările au evoluat rapid în 
ultima perioadă, datorită stării generale proaste în care se află. 

În luna octombrie 2021, Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, 
lansează sesiunea 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). 

Prin această linie de finanțare se pot obține sume nerambursabile în cuantum de 
140.000 lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de 
anvergură și complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare: DALI,PT, 
DTAC și DE. 

Având în vedere importanța monumentului istoric și necesitatea unei intervenții 
urgente asupra acestuia, pentru  evita pierderea definitivă a unei dovezi istorice din 
perioada medievală pe teritoriul județului Vaslui, precum și valoarea foarte mare a unei 
astfel de investiții este necesară inițierea unui proiect destinat reabilitării și punerii în 
valoare. 

UAT -Județul Vaslui dorește să acceseze fondurile puse la dispoziție prin Ministerul 
Culturii pentru realizarea documentației tehnico-economice. Suma maximă care poate fi 



solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice este de 
140.000 lei. 

 În acest context, pentru a obține aceste fonduri, conform Ghidului Solicitantului este 
necesară elaborarea și aprobarea notei conceptuale și a temei de proiectare prin hotărârea 
consiliului județean.  

  Precizăm că , dosarul de participare la selecția de proiecte se va depune în format 
digital, pe platforma online a Institutului Național al Patrimoniului , începând cu data de 3 
ianuarie 2022. 

Ținând cont de cele mai sus menționate, considerăm că  este necesară și oportună 
promovarea acestui proiect de hotărâre în prima ședință a consiliului județean. 

II. Impactul socio-economic: 
Proiectul își propune ca și obiectiv general sprijinirea valorificării potențialului 

turistic existent prin realizarea de investiții de conservare si restaurare a patrimoniului 
cultural. 

Obiectivul specific este introducerea obiectivului de patrimoniu ,,Podul Doamnei” 
pe harta turismului cultural județean/regional/național.  

Scopul proiectului constă în valorificarea în scop turistic a patrimoniului cultural 
construit al judeţului. 

III.Impactul financiar asupra bugetului: 
Valoarea totală estimată pentru elaborarea documentației tehnico-economice este 

de 140.000,00 lei.  
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 

              V.Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 
              VI.Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 
              VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 
             Prezentul act administrativ va fi comunicat  Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, 
în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcţiei Dezvoltare și Cooperare 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire. 
             Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin postare pe 
pagina de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu/ și în Monitorul Oficial 
Local. 

       VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
   Având în vedere cele prezentate mai sus apreciem că este necesară și oportună 

inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei Conceptuale și a Temei de 
Proiectare pentru obiectivul de investiții “Reabilitarea monumentului istoric <<Podul 
Doamnei>>”. 
             Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre, în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui, în vederea adoptării în prima ședință a consiliului județean. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre 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 
  
        În conformitate cu  prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de 
resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre 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, constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobare documentații tehnico-economice pentru lucrările de 
interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: Valoarea totală estimată pentru elaborarea 
documentației tehnico-economice este de 140.000,00 lei.  

c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv: 

- 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 anexele 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. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem analizarea și supunerea lui 
spre dezbatere în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

  
 
 
 
 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

Avizat - Agafiței Emilian Director Executiv 09.12.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef serviciu 09.12.2021  
Întocmit – Rotaru Ramona Consilier 09.12.2021  

 


