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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 213/2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 

Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 17053 din 19.11.2021  al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- adresa OI ADR Nord-Est nr. 43931/OI/18.11.2021, înregistrată la Consiliul 

Județean Vaslui cu nr. 16999/19.11.2021; 
- raportul de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului județean Vaslui nr. 17055 din 19.11.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică și disciplină, administrație publică 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), alin. (3) lit.f) și alin. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

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

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 

proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 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 Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Hotărârea Consiliului județean Vaslui nr. nr. 78/16.05.2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, se modifică după cum 
urmează: 

1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins: 
             “Art.2. - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
5.186.808,08 lei (inclusiv TVA)”. 

2. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 



„Art. 3. - Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului 
menționat la art. 1 în valoare totală de 2.948.318,23 lei, reprezentând 2.902.634,76 lei 
cheltuieli neeligibile şi 45.683,47 lei contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului”. 

Art.II. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.78/2018 
rămân nemodificate. 

Art.III. – Președinte consiliului județean, Direcția Dezvoltare și Cooperare 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 Dezvoltare și Cooperare 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: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                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.                                       
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 17053 din 19.11.2021           
   

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului 

”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu modificările ulterioare 
 

 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui implementează, începând cu data de 

23.07.2018, proiectul ”Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta 
Polihroniade”, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice. 

Obiectivul specific al proiectului constă in creșterea eficienței energetice a imobilului 
”CSEI Elisabeta Polihroniade” prin reabilitarea termică și introducerea utilizării energiei 
solare. 

In vederea realizării investițiilor prevăzute în cadrul proiectului, a fost elaborată 
documentația tehnico-economică faza PT, care a fost recepționată prin procesul-verbal de 
recepție nr. 14965/30.09.2020. 

Având în vedere creșterea valorii investiției rezultatată din devizul aferent Proiectului 
tehnic comparativ cu faza DALI, a fost necesară majorarea contribuției proprii a județului la 
cofinanțarea proiectului, aceasta ajungând la valoare totală de 2.953.379,73 lei, din care 
2.907.696,26 lei cheltuieli neeligibile și 45.683,47 lei contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului. 

În acest sens, a fost adoptată Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 220/2020 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului 
„Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu 
modificările ulterioare. 

În luna decembrie 2020, a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de construcție 
pentru realizarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectului. Procedura a fost finalizată în 
data de 28.06.2021 prin semnarea contractului de lucrări nr.9227/28.06.2021.  

Ținând cont de faptul că prin semnarea contractului de lucrări au fost finalizate toate 
procedurile de achiziții prevăzute în cadrul proiectului, la data de 07.07.2021 a fost 
transmisă solicitarea de modificare a contractului de finanțare prin act adițional, care să 
cuprindă modificarea bugetului proiectului în conformitate cu valorile contractate. În 
cadrul procedurii de analiză a acestei propuneri, au fost transmise un număr de 3 solicitări 
de clarificări de autoritatea de managent, în cadrul cărora s-a solicitat revizuirea modului 
de încadrare a unor categorii de lucrări din cadrul devizului general asumat de proiectant și 
implicit modificarea bugetului proiectului pe categorii de cheltuieli, în concordanță cu 
prevederile Ghidului solicitantului care a stat la baza contractului de finanțare.  
 Având în vedere faptul că UAT Județul Vaslui, beneficiarul contractului de finanțare, 
a efectuat modificările solicitate, OI ADR Nord-Est a transmis solicitarea de clarificări nr. 
43931/OI/18.11.2021 prin care este solicitată adoptarea hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui de aprobare a proiectului, actualizată în concordanță cu modificările solicitate. 

Având în vedere această solicitare, pentru a putea finaliza procedura de modificare a 
contractului de finanțare prin act adițional este oportună și necesară modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței 
energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu modificările ulterioare, 
pentru aprobarea valorilor finale privind cheltuielile totale ale proiectului, astfel:  

a. Valoarea totală a proiectului  va fi 5.186.808,08 (inclusiv TVA), din care: 
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b. Valoarea totală eligibilă – 2.284.173,32 lei;  
c. contribuția proprie la cofinanțarea proiectului, ce revine județului Vaslui, va fi în 

valoare totală de 2.948.318,23 lei, reprezentând 2.902.634,76 lei cheltuieli 
neeligibile și 45.683,47 lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Precizăm faptul că nu este necesară modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările 
ulterioare, valoarea finală a investiției, rezultată în urma modificărilor menționate mai sus,  
nefiind majorată. 

II. Impactul socio-economic:  
La Centrul Școlar de Educatie Incluziva "Elisabeta Polihroniade" sunt inscrisi 166 de 

copii cu CES, reprezentand peste 30% din numarul copiilor din invatamantul special din 
județ. Mare parte a acestor copii provin din familii defavorizate si sunt supusi din cauza 
saraciei, riscului de abandon scolar. 

Reabilitarea și creșterea eficienței energetice a imobilului C.S.E.I. Elisabeta 
Polihroniade va duce la reducerea cheltuielilor din fonduri publice, la creșterea confortului 
utilizatorilor și la reducerea impactului negativ asupra mediului. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Față de valoarea contribuției proprii a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea nr. 
220/2020, care era de 2.953.379,73 lei, valoarea actualizată a contribuției proprii va fi de 
2.948.318,23 lei. În aceste condiții nu va fi necesară majorarea sumelor suportate din 
bugetul local al județului Vaslui pe anii 2022-2023. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 
„CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” 
VASLUI, cu modificările ulterioare; 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activitățí de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 
cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și președintelui consiliului județean, Direcţiei 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean în cederea aducerii la îndeplinire.  

Direcția Dezvoltare și Cooperare va continua procedura de modificare, prin act 
adițional, a contractului de finanțare pentru proiectul „Creșterea eficienței energetice a 
imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui”. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu.  

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea Proiectului de hotărâre pentru pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a 
imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu modificările ulterioare, în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
        Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în cauză, în 
vederea supunerii lui spre aprobare în ședința ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

PREȘEDINTE 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 17055 din 19.11.2021 
 
 

R  A  P  O  R  T  D E  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI 
Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu modificările ulterioare 

 
 

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 a analizat 
Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului 
”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, cu modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile 
și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea 
economico-socială a județului/gestionarea serviciilor publice de interes 
județean/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții 
de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului:  
 Față de valoarea contribuției proprii a județului Vaslui, aprobată prin Hotărârea 
nr. 220/2020, care era de 2.953.379,73 lei, valoarea actualizată a contribuției proprii 
va fi de 2.948.318,23 lei. 
 În aceste condiții nu va fi necesară majorarea sumelor suportate din bugetul 
local al județului Vaslui pe anii 2022-2023. 
                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. (1) lit. b), alin. (3) lit.f) și alin. 5 lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 
cu modificările şi 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; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea 
proiectului „Creșterea eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” 
Vaslui și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare. 
 d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: nu este cazul. 

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2018 privind aprobarea proiectului „Creșterea 
eficienței energetice a imobilului ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui, se modifică. 



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 proiectului de hotărâre, supunerea acestuia spre dezbatere 
şi adoptare în prima ședință a Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat, Agafiței Emilian Director DDC 19.11.2021  

Întocmit, Vasiliu Corneliu Manager proiect 19.11.2021  
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Program Operaţional Regional 
Apel: POR/97/3/ /Creşterea eficienţei energetice în clădirile rezidenţiale, clădirile publice şi 

sistemele de ilu inat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari 
Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est (ADR Nord-Est) 

Proiect: cod SMIS 115186- Cresterea eficientei energetice a Imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" 
Vaslui 

Solicitarea de clarificare 23 

Catre: UAT JUDETUL VASLUI 

ln atentia: Domnului Presedinte Dumitru BUZA TU 

Proiect: "Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", cod SMIS 115186 

Tel/fax: 0235361089 / 0235361090 

Adresa email: consiliu@cjvs.eu 

Nr. / data: 143931 / OÎ/ 18.1_��

Schimbare parteneriat: NU 

I Contractare 

Stimate Domnule Presedinte, 

Referitor la proiectul "Cresterea eficientei energetice a imobilului "CSEI Elisabeta Polihroniade" Vaslui", cod SMIS 115186, ca 
urmare a analizei propunerii, transmisa in Modulul Comunicare din MySMIS inregistrata la Ol cu nr. 24824/01/07.07.2021 privind 
intocmirea Actului Aditional nr. 2 la Contractul de finantare nr. 2724/23.07.2018 si a raspunsului 28340/01/29.07.2021 la 
scrisoarea de clarificari înregistrata la Ol cu nr. 25773/01/13.07.2021 si a raspunsului 30539/01/16.08.2021 la scrisoarea de 
clarificari înregistrata la Ol cu nr. 29462/01/06.08.2021 si a raspunsului 32777/01/01.09.2021 la scrisoarea de clarificari 
înregistrata la Ol cu nr. 31226/01/19.08.2021, a Solicitarii transmisa in Modulul Contractare, înregistrata la Ol cu nr. 
40687/01/27 .10.2021 ca raspuns la Adresa 01 nr. 34213/01/14.09.2021 si a raspunsului 41522/01/02.11.2021 la scrisoarea de 
clarificari înregistrata la Ol cu nr. 40932/01128.10.2021, va rugam sa aveti in vedere urmatoarele: 

1. Actualizati Sectiunile "Plan de achizitii", "Activitati previzionate", "Buget -Actlvitatl sl cheltuieli", "Buget- Plan anual de
cheltuieli", "Graficul de rambursare· din Cererea de finantare, in concordanta cu modificarea solicitata.
2. Retransmiteti actualizata Anexa 4 - "Graficul cererilor de prefinantare I rambursare / plata" la Contractul de finantare. avand in
vedere ca valoarea cumulata a cererilor de rambursare I plata sa fie egala cu valoarea totala eligibila prevazuta în Contractul de
finantare.
3. Avand in vedere cresterea valorii totale a proiectului prin majorarea cheltuielilor neeligibile, transmrteti Hotararea privind
aprobarea proiectului si a cheltuielilor aferente, actualizata.
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