
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 16592/12.11.2021 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr. 205 
pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
 tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui  

în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 
 

      Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 16592 din 12.11.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- rapoartele de specialitate nr. 16597/12.11.2021 și nr. 16973/18.11.2021 ale Direcției 

Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de 
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean și 
Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte și 
sport; 
    în conformitate cu prevederile:  

- 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; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și 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. 28/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de 
Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”; 

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

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții realizat 
de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, conform anexei nr. 
1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) – Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici 
pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui 
Ștefan cel Mare”, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan 
cel Mare” rămân neschimbate. 



Art.III.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Dezvoltare și Cooperare, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean.  

Art.IV.-  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui și se va publica pe pagina de internet www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

 
 

                                                                                          Vaslui, ___. 11. 2021 
 
 
 

         PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
 
 

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

 
   
 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 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 

 
 





1 

3.8. Asistenta tehnica 45 160.00 9 130.61 8 580.40 1 734.82 53 740.40 10 865.43 
3.8.1 Asist the din partea proiectantului 5 000.00 1 010.92 950.00 192.07 5 950.00 1 202.99 
3.8.1.1 pe perioada de executie a lucrarilor 5 000.00 1 010.92 950.00 192.07 5 950.00 1 202.99 
3.8.1.2 pt particip proiect. la faze incluse in program 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
3.8.2 dirigintie de santier 40 160.00 8 119.69 7 630.40 1 542.74 47 790.40 9 662.43 
TOT AL CAPITOL 3 253 160.00 51 184.80 48 100.40 9 725.11 301 260.40 60 909.91 

CAPITOLUL4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1. constructii si instalatii 6 499 560.57 1 314 104.44 1 234 916.51 249 679.84 7 734 477.08 1 563 784.29 
4.2. montaj utilaj tehnologic 0.00 o.oa 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.3. Utilaie si echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.4. Utilaje fara montai 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
4.5. Dotari 11 800.00 2 385.77 2 242.00 453.30 14 042.00 2 839.06 
4.6. Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOT AL CAPITOL 4 6 511 360.57 1 316 490.21 1 237 158.51 250 133.14 7 748 519.08 1 566 623.35 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1. Organizare de santier 68 397.86 13 828.92 12 995.59 2 627.50 81 393.45 16 456.42 
5.1.1. Lucrari de constructii 47 582.66 9 620.43 9 040.71 1 827.88 56 623.37 11 448.31 
5.1.2 Chelt conexe orqanizare de santier 20 815.20 4 208.49 3 954.89 799.61 24 770.09 5 008.11 

5.2. Comisioane.cote, taxe, costul creditului 77 018.58 15 571.89 950.00 192.07 77 968.58 15 763.97 
5.2.1. Comis. si dob afer credit bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
5.2.2 Cota aferenta ISC control calitate 32 735.72 6 618.62 0.00 0.00 32 735.72 6 618.62 
5.2.3 Cota aferenta ISC controlul statului 6 547.14 1 323.72 0.00 0.00 6 547.14 1 323.72 
5.2.4 Cota aferenta casa sociala a constructorilor 32 735.72 6 618.62 0.00 0.00 32 735.72 6 618.62 
5.2.5 Taxe pt acorduri, avize, autoriz. consUdesf. 5 000.00 1 010.92 950.00 192.07 5 950.00 1 202.99 

5.3 Chelt diverse si neprevazute 103 907.55 21 008.40 19 742.43 3 991.60 123 649.98 25 000.00 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 23 628.57 4 777.31 4 489.43 907.69 28 118.00 5 685.00 

TOT AL CAPITOL 5 272 952.56 55 186.53 38177.46 7 718.85 311 130.01 62 905.38 
CAPITOLUL6 

Cheltuieli pt probe tehnologice si teste 
6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
6.2. Probe tehnoloaice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

TOT AL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 
TOTAL GENERAL 7 037 473.13 , ),1 422 861.54 1 323 436.36 267 577.10 8 360 909.49 1690 438.64 

din care C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1 +4.2+5.1.1) 6 547 143.23 r/ 1 323 724.87 1 243 957.21 251 507.72 7 791 100.44 1 575 232.60 

Sef proiect: 
dr. ing. Tudose CI 



                                                                                                        Anexa nr.2 
                                                                                           la Hotărârea nr._____/2021        
            (Anexa nr.2 
                                                                                      la Hotărârea nr.28/2020)        
 
 
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului  
,Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 

 
 
 

 
Valoarea totală (INV): 8.360.909,49 lei (inclusiv TVA), 
     din care C+M: 7.791.100,44 lei (inclusiv TVA). 
 
 
Capacități: 

Nr. de infrastructuri – ansamblu arhitectural reabilitat/conservat: 1 
Nr. de infrastructuri turistice – puncte de agrement nou construite: 1  
 
 

Durata de execuție a investiției: 12 luni  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 16592 din 12.11.2021 
 

REFERAT DE APROBARE  
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și  
a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de  

Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză:   
 În vederea restaurării, conservării și punerii în valoare a unei părți din Ansamblul 
monumental „Statuia ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare”, Județul Vaslui, în calitate 
de aplicant și lider de parteneriat, împreună cu UAT comuna Muntenii de Jos, Muzeul 
județean „Ștefan cel Mare” și Raionul Hîncești (parteneri) au depus pentru finanțare 
proiectul „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, în cadrul Programului Operațional Comun 
România- Republica Moldova 2014-2020. Participarea Județului Vaslui, cheltuielile legate de 
proiect și acordul de parteneriat au fost aprobate prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.62/2021. 

   Proiectul, depus în anul 2018, a fost aprobat de către Comitetul Comun de Selecție 
al Programului Operațional Comun România- Republica Moldova, 2014-2020, iar semnarea 
contractului de finanțare a avut loc în data de 30.06.2021, având codul 1HARD/2.1/107. 
Implementarea proiectului se va realiza pe o perioadă de 24 luni, începând cu data de 
01.07.2021.  
             În vederea elaborării documentației tehnico-economice, a fost semnat contractul 
de servicii nr. 18652/22.11.2019 cu firma SC EUROTON SRL din Constanța care a fost derulat 
în patru etape (trei etape anterioare semnării contractului de finanțare realizate pe 
parcursul evaluării cererii de finanțare și ultima, după semnarea acestuia). 
 Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 s-a aprobat Studiul de 
fezabilitate și  indicatorii tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de 
Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare, valoarea investiției la 
acea etapă fiind de  7.246.676,77 lei (inclusiv TVA).  
 Pentru elaborarea proiectului tehnic și a detaliilor de execuție (etapa IV de realizare 
a serviciilor conform caietului de sarcini anexă la contractul încheiat cu prestatorul) a fost 
transmis proiectantului Ordinul de începere nr.9709/06.07.2021.  

    În data de 04.10.2021, cu Procesul-verbal de predare-primire nr.14269/04.10.2021, 
au fost predate de către proiectant Proiectul tehnic și Detaliile de Execuție aferente etapei 
IV, conform contractului de servicii.  

    Față de devizul general estimativ, întocmit la faza Studiu de fezabilitate a 
documentației tehnico-economice care a stat la baza elaborării cererii de finanțare pentru 
proiectul menționat, acesta a suportat unele modificări care sunt justificate de majorarea 
costului materiei prime, rezultând astfel o creștere a valorii investiției cu 1.114.232,72 lei 
(inclusiv TVA).  

    În vederea lansării achizițiilor de execuție lucrări în cadrul proiectului și prestare 
servicii de dirigenție de șantier, este necesară, conform valorii rezultate în cuprinsul 
devizului estimativ actualizat (anexa nr.1 la proiectul de hotărâre), și actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în 
cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”, care au fost aprobați în anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020. 

 



II. Impactul socio-economic: dezvoltarea socio-economicã a Județului Vaslui 
prin ulterioara valorificare ȋn scop turistic a unei părți a monumentului „Statuia ecvestră a 
domnitorului Ștefan cel Mare”, restaurat și conservat; o mai bunã promovare a patrimoniului 
cultural-istoric al zonei, monumentul reprezentând locul unde vor putea fi organizate 
evenimente culturale, care să atragă un număr sporit de turiști. 

III. Impactul financiar asupra bugetului judeţului:  
  Valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
28/2020 este de 7.246.676,77  lei, inclusiv TVA.  
    Valoarea actualizată la faza proiect tehnic, conform Devizului general din octombrie 
2021, este de 8.360.909,49 lei inclusiv TVA, cauzată de majorarea costului materiei prime, 
aferente lucrărilor propuse prin proiect. Impactul financiar asupra bugetului proiectului este 
de 1.114.232,72 lei și va fi suportată din bugetul județului pe anii 2022-2023. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea anexei nr.2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de 
Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. 

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 
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, această hotărâre se 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 şi propuneri:  
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 

oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui 
în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. 

        Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre 
elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare, în vederea supunerii spre aprobare 
în prima ședință ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

PREŞEDINTE, 
      Dumitru BUZATU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 16597 din 12.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul 

Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 
 
 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 dezvoltare și cooperare a analizat proiectul de hotărâre 
pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan 
cel Mare”. 

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/aprobare documentații tehnico-economice pentru lucrările de investiții 
de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  Valoarea totală a investiției aprobată 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 28/2020 este de 7.246.676,77 lei lei, inclusiv 
TVA. Valoarea actualizată, conform Devizului general din iunie 2021, este de 8.360.909,49  
lei inclusiv TVA, cauzată de majorarea costului materiei prime, aferente lucrărilor propuse 
prin proiect. Diferența de 1.114.232,72 lei, inclusiv TVA, va trebui suportată din bugetul 
local al Județului Vaslui pe anii 2021-2023. 

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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare;  

- art. 7 alin (7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru 
al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiţii 
finanţate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, potrivit 
cărora documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiţii noi, a căror 
finanţare se asigura integral sau în completare din bugetul local se aprobă de 
autoritatea deliberativă județeană. 

 d)Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: modificarea anexei nr.2 la Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 28/20.02.2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și 
a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui 
în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. 



     Ținând seama de constatările precizate mai sus, precum și de devizul estimativ 
actualizat, anexat alăturat, 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 acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui.  

 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Agafiței Emilian Director Executiv 12.11.2021  
Verificat – Vasiliu Cristina Sef Serviciu 12.11.2021  
Întocmit – Iordache Iulian Consilier 12.11.2021  

 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr. 16973 din 18.11.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 
realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare” 

 
 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 pentru aprobarea modificării anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.28/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico- economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul 
proiectului „Pe urmele lui Ștefan cel Mare”. 

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. (1) lit. b) și 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 
 

 


