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JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 9257/28.06.2021 
 
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 96/28.06.2021 
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 

disciplină, administrație publică 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, ________________ 2021 
 
 

         PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
 
 

                                                                                     Avizat  pentru legalitate:                  
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                   Diana – Elena Ursulescu 

 
                                                                                                                        
                                                                                   Anexa nr. 1  
       
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute. 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 



ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9257/28.06.2021 

 
                                   REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 

 și a cheltuielilor legate de proiect 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
În luna martie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Regional a lansat apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, Axa prioritară 
3, prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice, din cadrul Programului 
Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020.  

În cadrul acestei priorități de investiții au fost propuse spre finanțare proiecte care 
să cuprindă investiții pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor publice, fiind 
finanțate și măsuri de reparații/consolidare a acestora.  

O atenție deosebită se acordă proiectelor care vizează clădiri în care se desfășoară 
activități sociale (asistență medicală/ servicii medicale, asistență socială, învățământ/ 
educație/ penitenciare etc.), fiind acordat pentru acestea un punctaj sporit în etapa 
de evaluare tehnică și financiară. 

Avȃnd în vedere această oportunitate, UAT Județul Vaslui, prin Consiliul Județean 
Vaslui, a depus pentru finanțare prin acest program, proiectul „Creșterea eficienței 
energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”, aflat în etapa de verificare a 
conformității administrative și eligibilității cererii de finanțare. Prin Solicitarea de 
clarificări nr.1 înregistrată la Consiliul Județean sub nr. 8823/18.06.2021, este 
solicitată încărcarea în aplicația MySMIS a documentului prin care se constituie dreptul 
de a realiza implementarea proiectului, respectiv a hotărârii de aprobare a proiectului 
și a cheltuielilor legate de acesta. Termenul limită de răspuns la Solicitarea de 
clarificare este 28.06.2021, cu posibilitatea transmiterii în cel mai scurt timp posibil 
(5 zile) a documentului solicitat.  

Obiectivul general al proiectului este în concordanță cu obiectivul specific al 
priorității de investiții, acesta fiind creșterea eficienței energetice în cladirile publice 
aflate în patrimoniul județului Vaslui.  

Obiectivul specific din cadrul proiectului constă  în  creşterea eficientei energetice 
a imobilelor “CSEI Constantin Pufan” Vaslui, având ca rezultat scăderea consumului 
anual de energie finală, prin reabilitarea termică şi introducerea utilizării energiei 
alternative, până la sfarșitul anului 2023.  

Obiectivul specific va fi realizabil prin aplicarea următoarelor măsuri:  
- Sporirea rezistenței termice a pereților exteriori, prin izolarea acestora; 
- Înlocuirea tâmplariei vechi cu tâmplărie nouă din PVC, tripan; 
- Sporirea rezistenței termice a planșeului sub pod (peste ultimul nivel), prin placarea 
cu un strat termoizolant suplimentar; 
- Sporirea rezistenței termice a plăcii pe sol/demisol/subsol tehnic; 
- Utilizarea de resurse regenerabile de energie, respectiv energie aerotermală cu 
pompe de căldură. 

Pentru atingerea obiectivelor sunt propuse următoarele activități principale: 
· Activități realizate înaintea depunerii cererii de finanțare 

- I.1 Elaborarea cererii de finantare si a documentatiei tehnico-economice aferente 
obiectivului de investitie "Cresterea eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan Vaslui". 



 
 
· Activități ce se vor realiza după semnarea contractului de finanțare: 
- II.1 Derularea procesului de evaluare, selectie și semnarea contractului de 

finanțare pentru obiectivul de investitie "Cresterea eficientei energetice a 
imobilelor .C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui" 

- II.2 Pregătirea documentaţiilor de achiziţie, desfășurarea achizițiilor precum şi 
încheierea contractelor cu operatorii economici pentru obiectivul de investitie 
"Cresterea eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui" 

- II.3 Monitorizare si raportare in cadrul proiectului 
- II.4 Informarea și publicitatea în cadrul proiectului 
- II.5 Derularea contractului de achiziţie publica a serviciilor de proiectare și 

asistenta tehnica din partea proiectantului 
- II.6 Derularea contractului de achiziţie publica a serviciilor de verificare tehnica 

de calitate a proiectului tehnic si detaliilor de executie pentru obiectivul de 
investitie 

- II.7 Derularea contractului de achiziţie publica a serviciilor de dirigentie de 
santier 

- II.8 Derularea contractului de executie a lucrarilor pentru obiectivul de investitie 
"Cresterea eficientei energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui". 

Conform specificațiilor Ghidului solicitantului, depunerea documentului intern 
privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect este obligatorie. Acest 
document urmează a fi depus ca raspuns la solicitarea de clarificări nr. 1 , asigurând 
îndeplinirea etapei administrative, o etapă eliminatorie în evaluare.   

II. Impactul socio-economic: 
Prin implementarea acestui proiect de creștere a eficienței energetice se 

urmărește realizarea unui climat normal de desfășurare a activităților curente ale CSEI 
”Constantin Pufan” Vaslui prin asigurarea unui grad sporit de confort termic, cât și 
eficientizarea utilizării resurselor ce concură la acesta: eficiență în producerea și 
transportul agentului termic pentru încălzire, creșterea gradului de izolare a clădirilor, 
reducerea consumului de energie electrică, introducerea sistemelor alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile, reducerea nivelului de intervenție a 
operatorilor pentru monitorizarea funcționarii și întreținerii elementelor sistemului. 

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investiției, este creșterea 
nivelului eficienței energetice a imobilului și implicit reducerea costurilor de 
funcționare, creșterea gradului de confort a utilizatorilor și reducerea impactului 
negativ asupra mediului. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului:  
Finanţarea investiţiei se va face din fonduri nerambursabile din partea Uniunii 

Europene, bugetul de stat și bugetul local, astfel:  
- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), respectiv 12.662.867,12 lei; 
- maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 
cofinanțare din bugetul de stat (BS), respectiv 1.936.673,78 lei; 
- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția UAT Județul Vaslui 
prin Consiliul Județean Vaslui, respectiv 297.949,85 lei. 

De asemenea, conform ghidului solicitantului si prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 
privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 
2014-2020, cu modificările și completările ulterioare, și ale H.G. nr. 93/2016 pentru 
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015, cu 
modificările și completările ulterioare, beneficiarii pot utiliza prefinanțarea și/sau 



mecanismul cererilor de plată, pentru asigurarea lichidităților necesare în vederea 
implementării proiectului fără dificultăți și întârzieri. 
 
Bugetul proiectului propus se prezintă astfel: 

    Surse de finanțare ale proiectului lei 
    Valoarea totală a cererii de finantare, din care :  14.987.646,10 
Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 90.155,35 
Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 14.897.490,75 
    Contribuţia proprie, din care : 388.105,2 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv       
TVA aferent 297.949,85 
Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv 
TVA aferent 90.155,35 
    ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 14.599.540,90 

 
IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V.Consultări derulate în vederea derulării 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 instuționale și 

funcționale preconizate: 
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 

termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului – Județul Vaslui, în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare și 
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui  
în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
VIII.Concluzii, constatări și propuneri: 
Luând în considerare cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre anexat, în vederea accesării fondurilor nerambursabile din 
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice, din cadrul Programului 
Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020. 

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre, care a fost 
elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, în vederea aprobării în prima ședință ordinară. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

 

 

 

 

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 9259/28.06.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

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

 
  

În conformitate cu prevederile 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, Direcţia 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 proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a 
cheltuielilor legate de proiect. 

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

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

b) Impactul financiar asupra bugetului: Finanţarea investiţiei se va face din 
fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, bugetul de stat și bugetul local, 
astfel:  
- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), respectiv 12.662.867,12 lei; 
- maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 
cofinanțare din bugetul de stat (BS), respectiv 1.936.673,78 lei; 
- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția UAT Județul Vaslui 
prin Consiliul Județean Vaslui, respectiv 297.949,85 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. 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 același timp, proiectul se încadrează în prevederile: 
- Politicii de coeziune OP 2 „O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică – 
Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia 
circulară, adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor; 



- Planului pentru Dezvoltare Regională Nord- Est 2021-2027, Prioritatea 3 – Protejarea 
mediului și optimizarea utilizării resurselor, Obiectivul specific 3.1. – Sprijinirea și 
promovarea eficienței energetice, Măsura 3.1.1. – Creșterea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din resurse regenerabile în sectorul rezidențial, infrastructura publică 
și firme; 
- Strategiei de Dezvoltare a Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027, 
contribuind la atingerea – Obiectivului specific 8.6 Reducerea risipei de energie și 
promovarea utilizării surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia - Prioritatea 8 
(domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur, prin măsuri ce vizează creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice, inclusiv instalarea de facilități de producție a energiei 
din resurse regenerabile. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat Agafiței Emilian Director executiv DDC 28.06.2021  
Verificat Vasiliu Cristina Şef Serviciu 28.06.2021  
Întocmit Enache Andreea Consilier 28.06.2021  

 



 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  ECONOMICĂ 
Nr. 9262/28.06.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 

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

 
  

În conformitate cu prevederile 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, Direcţia Economică, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului „Creșterea 
eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

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

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

b) Impactul financiar asupra bugetului: Finanţarea investiţiei se va face din 
fonduri nerambursabile din partea Uniunii Europene, bugetul de stat și bugetul local, 
astfel:  
- rata de cofinanțare din partea Uniunii Europene este maxim 85% din valoarea 
cheltuielilor eligibile ale proiectului prin Fondul European de Dezvoltare Regională 
(FEDR), respectiv 12.662.867,12 lei; 
- maxim 13% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului reprezintă rata de 
cofinanțare din bugetul de stat (BS), respectiv 1.936.673,78 lei; 
- minim 2% din valoarea cheltuielilor eligibile reprezintă contribuția UAT Județul Vaslui 
prin Consiliul Județean Vaslui, respectiv 297.949,85 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. 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 același timp, proiectul se încadrează în prevederile: 
- Politicii de coeziune OP 2 „O Europă cu emisii scăzute de carbon și mai ecologică – 
Tranziția către o energie nepoluantă și echitabilă, investiții verzi și albastre, economia 



circulară, adaptarea la schimbările climatice și prevenirea riscurilor; 
- Planului pentru Dezvoltare Regională Nord- Est 2021-2027, Prioritatea 3 – Protejarea 
mediului și optimizarea utilizării resurselor, Obiectivul specific 3.1. – Sprijinirea și 
promovarea eficienței energetice, Măsura 3.1.1. – Creșterea eficienței energetice și a 
utilizării energiei din resurse regenerabile în sectorul rezidențial, infrastructura publică 
și firme; 
- Strategiei de Dezvoltare a Județului Vaslui cu orizontul de timp 2021-2027, 
contribuind la atingerea – Obiectivului specific 8.6 Reducerea risipei de energie și 
promovarea utilizării surselor regenerabile pentru asigurarea acesteia - Prioritatea 8 
(domeniul Mediu). Vasluiul verde și sigur, prin măsuri ce vizează creșterea eficienței 
energetice a clădirilor publice, inclusiv instalarea de facilități de producție a energiei 
din resurse regenerabile. 

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

 
 

DIRECTOR EXECUTIV, 
Țuțuianu Mircea 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


















