
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 18540/13.12.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 230/2021 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul 

de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a 
sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși  

și Negrești – județul Vaslui” 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 18540/13.12.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa Societății AQUAVAS S.A. nr. 6917/2021, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 17226/2021; 
- adresa APC - VASLUI nr. 645/2021, înregistrată la Registratura Generală a 

Consiliului Județean Vaslui sub nr. 18190/2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 18576/14.12.2021, respectiv                                          
nr. 18575/14.12.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 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, 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții 
„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare 
și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”; 

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.I. – Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de 
investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul 
Vaslui”, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul 
de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului 
de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul 
Vaslui” rămân neschimbate.  

Art.III. – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.IV. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui 
consiliului județean, Direcţiei Tehnice și Direcției Economice 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, _________ 2021 
 
 

                          PREŞEDINTE,                 
                        Dumitru Buzatu                                         Avizează pentru legalitate: 
                                                                                     Secretarul General al Judeţului     

                                                                                Diana-Elena Ursulescu 
 

   
 

 
 

                                                                      DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                        Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                                      și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                      Director executiv,  
                                               Mihaela Dragomir        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexă  
la Hotărârea nr. _____ / ________ 

 
Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție „Fazarea proiectului Reabilitarea 

sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – Județul Vaslui” 

 

Beneficiar: Unitatea Administrativ – Teritorială JUDEȚUL VASLUI 

Amplasament: Municipiile Vaslui, Bârlad, Huși și orașul Negrești – Județul Vaslui 
 

1. Indicatori tehnici 

Nr. Lucrări UM TOTAL din care  
A. Lucrări sistem de alimentare cu apă UAT Vaslui UAT Bârlad UAT Huși UAT Negrești 

1 Inchidere puturi de captare apa bucăți 8 0 8 0 0 
2 Lucrari de conservare front de puturi unități 

 
1 0 1 0 0 

3 Zona de protective sanitara la captari 
de suprafata 

Bucăți 7 3 2 1 1 

4 Reabilitare statie de tratare Bucăți 3 1 1 0 1 
5 Extindere statii de clorinare Bucăți 4 4 0 0 0 
6 Reabilitare rezervor Bucăți 5 2 1 0 2 
7 Extindere rezervor Bucăți 4 4 0 0 0 
8 Reabilitare conducte de aductiune m 12.011 4.458 0 6.021 1.532 
9 Extindere conducte de aductiune m 8.151 1.409 6.742 0 0 
10 Reabilitare statie de pompare apa 

bruta 
Bucăți 4 3 0 1 0 

11 Dotari pentru statie de pompare bruta Bucăți 2 0 1 0 1 
12 Extindere statie de pompare apa bruta Bucăți 1 0 1 0 0 
13 Reabilitare statie de pompare apa 

potabila 
Bucăți 19 8 11 0 0 

14 Extindere statie de pompare apa 
potabila 

Bucăți 4 2 0 1 1 

15 Reabilitare retea de distributie M 22.831 10.432 9.017 3.382 0 
16 Extindere retea de distributie M 115.091 54.760 32.974 15.701 11.656 
17 Sistem SCADA total 4 1 1 1 1 

B.  Lucrări sistem de canalizare și 
epurare 

      

1 Reabilitare rețea de canalizare 
menajeră 

m 18.968 8.868 10.100 0 0 

2 Extindere rețea de canalizare menajeră m 138.397 64.969 26.250 25.020 22.158 
3 Reabilitare stație de pompare apă 

uzată 
Bucăți 6 3 3 0 0 

4 Extinderestatie de pompare apa uzata Bucăți 38 17 4 5 12 
5 Reabilitarea si extinderea statiei de 

epurare 
Bucăți 4 1 1 1 1 

6 Sistem SCADA Total 4 1 1 1 1 
 



 

2. Valoarea totală a investiției, fără TVA (LEI)  Prețuri curente 

(1 euro = 4.51 Lei) EURO TOTAL (LEI) Din care (LEI) 
 

65.883.891 
 

297.136.349 
UAT Vaslui UAT Bârlad UAT Huși UAT 

Negrești 
136.922.694 91.310.542 38.541.864 30.361.249 

Din care:   
-Construcții - montaj (C + M)  

 
TOTAL (LEI) 

Din care (LEI) 
UAT Vaslui UAT Bârlad UAT Huși UAT 

Negrești 
217.157.628 100.770.900 64.473.661 30.587.492 21.325.575 

 

3. Durata de realizare    5 ani 
 

4. Total costuri investiții defalcate pe surse de finațare 
                  LEI (fără TVA) 

TOTAL COSTURI PROIECT, din care:  297.136.349 
I. Costuri eligibile totale, din care  293.624.822 

I.1. Funding Gap, din care: 92.50% 271.602.960 
Fonduri de coeziune 85% 230.862.516 
Buget de stat 13% 35.308.385 
Buget local 2% 5.432.059 
I.2. Non Funding Gap (Contribuție beneficiar) 7.5% 22.021.862 

II. COSTURI NEELIGIBILE  4.545.264 
 

5. Contributie cheltuieli neeligibile 

Cheltuieli neeligibile U.M. Cantitatea LEI fără TVA 
Extindere rețea canalizare Huși M 458 303.031 
Reabilitare Stație de Tratare Negrești Buc 1 434.530 
Reabilitare Stație de Epurare Negrești Buc 1 2.773.966 
Cheltuieli neeligibile  Buc 1 1.033.737 
Total cheltuieli neeligibile   4.545.264 

 

6. Contributie locală 

TOTAL fără TVA (LEI) Din care (LEI) 
  UAT Vaslui UAT Bârlad UAT Huși UAT Negrești 
INV 5.432.059 2.533.070 1.689.245 707.418 502.326 

 

7. Contributie Consiliul Judetean Vaslui 

                            LEI (fără TVA) 

Cheltuieli eligibile (contributie beneficiar)  22.021.862 
COSTURI NEELIGIBILE   4.242.233 

 

 

 



Durata de realizare a investitiei: 60 luni 

 

Finantarea investitiei: 

- Grant UE – 230.862.516 lei (51.189.029 Euro) 
- Buget de Stat – 35.308.385 lei (7.828.910 Euro) 
- Buget Local – 5.432.059 lei (1.204.447 Euro) 
- Contributie OR :  - cheltuieli eligibile – 22.021.862 lei (4.882.896 Euro) 

 

 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18540 din 13.12.2021          
                             
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de 
cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului 

de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

La data de 05.12.2016 a fost semnat cu Ministerul Fondurilor Europene – AM POIM, 
Contractul de Finanțare nr. 7, având ca obiect acordarea finanțării nerambursabile de 
către AM POIM, pentru implementarea proiectului „Fazarea proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”, proiect ce cuprinde lucrările 
din faza a II-a, finanțate prin Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM), inclusiv 
lucrările și activitățile nerealizate în cadrul primului proiect „Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși, Negrești, din județul Vaslui”, desfășurat prin POS Mediu (ciclul 
financiar 2007-2013). 

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de 
investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului 
de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – 
județul Vaslui”, contribuția Consiliului Județean Vaslui la cofinanțarea proiectului este de 
25.230.358 lei, din care 22.021.862 lei sunt cheltuieli eligibile, iar 3.208.496 lei sunt 
cheltuieli neeligibile, acestea din urmă reprezentând costuri neeligibile aferente 
obiectivelor Stația de Tratare Negrești + Stația de Epurare Negrești. 

Modificarea cadrului legislativ prin apariția H.G. nr. 1/2018 pentru aprobarea 
condițiilor generale și specifice pentru anumite categorii de contracte de achiziție 
aferente obiectivelor de investiții finanțate din fonduri publice, care prevede ajustarea 
prețurilor ca urmare a creșterii indicilor de preț pentru elemente constitutive ale 
ofertelor aferente contractelor de lucrări, a generat și va continua să genereze costuri 
suplimentare pe întreg parcursul implementării proiectului. 

Având în vedere gradul de implementare a contractelor de lucrări și servicii din 
cadrul Proiectului, respectiv: 

· Contract VS-CL-VS-R01 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații 
de pompare apă uzată în Vaslui: 

- Stadiu fizic: 83% 
- Stadiu financiar: 59,20%; 

· Contract VS-CL-BD-R02 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, stații 
de pompare apă uzată în Bârlad: 

- Stadiu fizic: 3,5% 
- Stadiu financiar: 15%; 

· Contract VS-CL-HU&NE-R03 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, 
stații de pompare apă uzată în Huși și Negrești” Lot 1 Huși: 

- Stadiu fizic: 83,7% 
- Stadiu financiar: 70,86%; 

· Contract VS-CL-HU&NE-R03 – „Rețele de apă și canalizare, stații de pompare, 
stații de pompare apă uzată în Huși și Negrești” Lot 2 Negrești: 

- Stadiu fizic: 95% 



 

- Stadiu financiar: 72,03%; 
· Contract VS-CL-HU&NE-R04 – „Stațiile de tratare și de epurare Negrești” Lot 1 
STAP Negrești: 

- Stadiu fizic: 86% 
- Stadiu financiar: 83,50%; 

· Contract VS-CL-HU&NE-R04 – „Stațiile de tratare și de epurare Negrești” Lot 2 
SEAU Negrești: 

- Stadiu fizic: 95% 
- Stadiu financiar: 61,70%; 

· Contract nr. 3230/15.09.2017 - VS-CS-ATMP-02.1 – „Proiectare și Asistență 
tehnică din partea proiectantului; Elaborare documentații de atribuire și sprijin 
pentru beneficiar pe parcursul derulării procedurilor de atribuire a contractelor de 
lucrări”: 

- Stadiu fizic: 87% 
- Stadiu financiar: 88,38%; 

· Contract nr. 2351/04.05.2018 - VS-CS-ATMP-02.2 – „Supervizarea lucrărilor”: 
- Stadiu fizic: 38% 
- Stadiu financiar: 42,79%; 

· Contract nr. 3766/03.11.2017 - VS-CS-ATMP-02.3 – „Sprijin pentru beneficiar în 
derularea unei campanii eficiente de publicitate și promovare a proiectului”: 

- Stadiu fizic: 80,50% 
- Stadiu financiar: 70,50%; 

evoluția sub toate aspectele ale Proiectului și prognoza de finalizare a contractelor de 
lucrări subsecvente, urmare a adresei AQUAVAS S.A. nr. 6917 din 23.11.2021, APC Vaslui 
solicită prin adresa nr. 645 din 08.12.2021, înregistrată la Registratura Generală a 
Consiliului Județean Vaslui sub nr. 18190 din 08.12.2021 adoptarea unei hotărâri de către 
Consiliul Județean Vaslui pentru aprobarea sumei de 1.033.736,64 lei, reprezentând 
ajustarea costurilor neeligibile rezultate din implementarea proiectului.  

Astfel, se impune inițierea unui proiect de hotărâre privind modificarea în mod 
corespunzător a anexei la Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 90/2017 pentru aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții 
„Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul 
Vaslui”. 

II. Impactul socio-economic:  
          Reabilitarea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare ce vor deservi populația din principalele aglomerări ale 
județului Vaslui. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanţarea ajustării costurilor neeligibile se va face din bugetul local al Județului 

Vaslui, respectiv 1.033.737 lei fără TVA. 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  

           Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de 
cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”. 

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: 

         După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – 
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului 
județean, Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 



 

consiliului județean în vederea aducerii la îndeplinire. 
      Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 

Local. 
VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 

     Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici 
și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”. 
             Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 18576/14.12.2021 
 

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare 
pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu 

apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui,  
Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 136 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind modificarea 
anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-
economici și a cotei de cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea 
sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, a sistemului de 
canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările Vaslui, Bîrlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: finanţarea ajustării costurilor neeligibile se va 
realiza de la bugetul local al Consiliului Județean Vaslui, în sumă de 1.033.737 lei fără TVA. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 
în limitele şi în a căror implementare şi 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 prevederile:   
Ø art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

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

completările ulterioare; 
Ø Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și 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, respectiv al legalităţii, 
raportat la atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care propunem 
supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă a Consiliului Judeţean Vaslui. 

 
 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – Vieru Mariana Director Executiv 14.12.2021  
Verificat – Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 14.12.2021  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 14.12.2021  
Întocmit, 1 ex – Dudău Alexandru Consilier 09.12.2021  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr.  18575 din  14.12.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de 
cofinanțare pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului 

de alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în 
aglomerările Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui” 

 
 În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  Direcția Economică a analizat proiectul de 
hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
90/2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cotei de cofinanțare 
pentru obiectivul de investiții „Fazarea proiectului Reabilitarea sistemului de 
alimentare cu apă, a sistemului de canalizare și a stațiilor de epurare în aglomerările 
Vaslui, Bârlad, Huși și Negrești – județul Vaslui”. 

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
Direcția Economică a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală / atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a 
Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la realizarea investiției poate fi suportată 
din bugetul local al județului, în baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate și în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi 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 prevederile: 

- art. 173 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificãrile 
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: nu este cazul. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea şi 

supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Judeţean 
Vaslui.      

  
Director executiv, 

 
Țuțuianu Mircea 

 

 
























