
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15283/20.10.2021 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 183/2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea 

proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 

cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15283/20.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
          - rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15286/20.10.2021, respectiv 
nr. 15330/21.10.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze, 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; 
- O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru 

perioada de programare 2014-2020, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;  
- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente 
materialelor de construcții pentru contractile de achiziție publică; 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017  privind aprobarea proiectului 
„Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic 
județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate 
de proiect, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. _____/2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016 privind  aprobare indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Regiunea Nord Est Axa rutieră strategică 
4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, 
DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)”, cu modificările ulterioare; 

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 Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
      Art.I. - Art.2 al Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 



drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 
             “Art.2 - Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art.1, în cuantum de 
222.060.294,24 lei (inclusiv TVA)”. 
           Art.II. – Art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

“Art.3. - Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului 
menționat la art.1 în valoare totală de 8.986.235,93 lei, din care 4.637.785,54 lei reprezintă 
cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului și 4.348.450,39 lei contribuția de 2% din valoarea 
eligibilă a proiectului”. 
         Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 12/2017 privind 
aprobarea proiectului „Regiunea Nord – Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247, DJ 
246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, rămân nemodificate. 
         Art.IV. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Dezvoltare și Cooperare și 
Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
         Art.V.– Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui și Direcţiei Dezvoltare și 
Cooperare 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. 

 
 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15283 din 20.10.2021         
                              
 
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 
privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord - Est Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare 
și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  

DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare 
 
 
 I.  Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 Județul Vaslui, prin Consiliul Județean Vaslui, implementează proiectul „Regiunea 
Nord - Est  Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic 
județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246 )”, obiectiv strategic, 
de utilitate publică, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020. 
 Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Regiunea Nord - Est Axa 
rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza 
– Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” au fost aprobați inițial prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 265/2016, fiind actualizați ulterior prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 176/2017. 
        Prin acest proiect de hotărâre se pun în aplicare prevederile O.G. nr.15/2021 privind 
reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare și ale Ordinului Ministrului Dezvoltării, 
Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei 
privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractile de 
achiziție publică, pentru a se ține seama de orice creștere sau diminuare a prețurilor 
materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul contractelor aflate în derulare. 

În cadrul proiectului s-au încheiat contracte de proiectare și execuție a lucrărilor pe 
trei loturi, respectiv: pentru Lotul 1(DJ 245 si DJ 245M) in valoare de 64.477.521,52 lei cu 
TVA; pentru Lotul 2 (tronson din DJ247) în valoare de 26.593.138,76 lei cu TVA si pentru 
Lotul 3 (tronson din DJ 247 si DJ 246) în valoare de 86.426.328,79 lei cu TVA. 

Astfel, în urma aplicării formulei de ajustare pentru cele trei contracte de lucrări din 
cadrul proiectului, a rezultat o valoare totală suplimentară  în sumă de 14.985.969,97 lei cu 
TVA inclus, din care 14.455.091,81 lei pentru categoriile de lucrări eligibile și  530.878,16 lei 
pentru cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului.  

Valoarea suplimentară necesară pentru lucrările eligibile va fi suportată din 
economiile contractului de finanțare, iar pentru lucrările neeligibile este necesară 
suplimentarea cu 58.452,21 lei, sumă ce trebuie alocată din bugetul local.  

În urma acestor modificări, valoarea totală a investiției devine 221.852.044,24 lei, cu 
TVA inclus, la care se adaugă cheltuielile aferente activităților de informare și publicitate 
din cadrul proiectului în valoare de 208.250,00 lei. Astfel, valoarea totală a proiectului este 
de 222.060.294,24 lei, cu TVA inclus. 



Din valoarea totală a proiectului, cheltuiala totală nerambursabilă va fi de 
213.074.058,31 lei, iar contribuția Județului Vaslui va fi în suma de 8.986.235,93 lei, din 
care: 4.637.785,54 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile, iar 4.348.450,39 lei 
reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară pentru aprobarea cheltuielilor 
legate de realizarea proiectului: „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 
245M, DJ 247,  DJ 246). 

II. Impactul socio-economic:  
Proiectul este localizat pe raza UAT Județul Vaslui – comunele Zorleni, Băcani, 

Alexandru Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, Dănești, Codăești și 
Miclești. 

Proiectul se realizează în parteneriat între U.A.T Judeţul Vaslui și Consiliile Locale 
Zorleni, Băcani, Alexandru-Vlahuță, Poienești, Laza, Bălteni, Ștefan cel Mare, Zăpodeni, 
Dănești, Codăești, Miclești. 

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, 
bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea stimulării 
dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la rețeaua de 
drumuri naționale și la rețeaua TEN-T Rețeaua transeuropeană de transport). 

Proiectul contribuie la creșterea accesibilității populației, bunurilor și serviciilor către 
și din 12 comunități rurale ale județului Vaslui situate în proximitatea rețelei TEN-T pe piața 
locală, regională și națională în vederea stimulării dezvoltării socio-economice a zonei 
rurale a județului. 

Prin modernizarea traseului în lungime de 82,649 km, se asigura conectivitatea 
directă a celor 39.277 locuitori ai zonei rurale situate în jumătatea de vest a județului, 
compusă din cele 11 comune traversate la rețeaua TEN-T rutieră extinsă (traseul propus 
pentru modernizare se intersectează cu drumul european E 581, care face parte din rețeaua 
TEN-T extinsă la 1 km nord de municipiul Bîrlad, mai exact în localitatea Simila, comuna 
Zorleni). La acest număr se adaugă și cei 1589 locuitori ai comunei Ibănești, comună care nu 
este traversată de traseul drumului strategic județean, dar pentru care acest traseu, prin 
drumul comunal DC 84 care traversează toate cele 3 localități ale comunei și debușează în 
DJ 245 la nord de localitatea Băcani, constituie singura cale de legătură a comunei Ibănești 
cu restul județului și de conexiune cu rețeaua TEN-T extinsă. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Față de valoarea proiectului în sumă totală de 222.001.842,03 lei, aprobată prin HCJ 

nr. 12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 
245M, DJ 247,  DJ 246 )” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, în 
urma aplicării ajustării prețului materialelor pentru restul de executat potrivit prevederilor 
Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021, 
rezultă o diferență în plus pentru cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului în sumă de 
58.452,21 lei, ce se va asigura din bugetul local.  

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
       La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, se modifică Hotărârea 
de Consiliu Județean Vaslui nr. 12/2017, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare 
drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246 )” și a 



cheltuielilor legate de proiect. 
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, Direcției Dezvoltare și Cooperare 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 
245M, DJ 247,  DJ 246 )” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare. 
             Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 
 

 
 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE și COOPERARE 
Nr. 15286/20.10.2021 
 
 

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre  pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 

privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 

246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare 
 
 

        În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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  pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră 
strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești 
(DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările 
ulterioare și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările 
de investiții de interes județean. 
          b) Impactul financiar asupra bugetului:   

 Față de valoarea proiectului în sumă totală de 222.001.842,03 lei, aprobată prin HCJ nr. 
12/2017 privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui 
reabilitare și modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, 
DJ 247,  DJ 246 )” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, în urma 
aplicării ajustării prețului materialelor pentru restul de executat potrivit prevederilor Ordinului 
Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021, rezultă o 
diferență în plus pentru cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului în sumă de 58.452,21 lei, 
ce se va asigura din bugetul local.  
 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 modificările și completările ulterioare; 
   O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;  



   Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1336/21.09.2021 
pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea prețurilor aferente materialelor de 
construcții pentru contractile de achiziție publică;  

    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;  

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului:  

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, se modifică Hotărârea 
de Consiliu Județean Vaslui nr. 12/2017, cu modificările ulterioare, privind aprobarea 
proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și modernizare drum 
strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 246 )” și a cheltuielilor 
legate de proiect. 

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 atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea şi supunerea spre dezbatere în prima şedinţă ordinară a Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
Numele şi prenumele Funcţia     Data Semnătura 

Avizat – Agafiței Emilian Director executiv  20.10.2021   

Verificat – Caragață Valeriu Manager Proiect  20.10.2021   

Întocmit 1 ex.  – Iordan Mitica Manager Financiar  20.10.2021   

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 15330 /21.10.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 
privind aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 

246)” și a cheltuielilor legate de proiect, 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, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.12/2017 privind 
aprobarea proiectului „Regiunea Nord-Est-Axa rutieră strategică 4: Vaslui reabilitare și 
modernizare drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245M, DJ 247,  DJ 
246)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare. 

 În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și luând în calcul 
momentul întocmirii acestui proiect de hotărâre, Direcția Economică a constatat următoarele:   

 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/ gestionarea serviciilor 

publice de interes județean. 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: modificarea HCJ nr. 12/2017 nu are 

impact asupra bugetului local al județului pe anul 2021. Pe măsură ce implementarea proiectului va 
avansa, poate interveni necesitatea finanțării din bugetele locale viitoare a anumitor cheltuieli. 

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: 
nu este cazul 
 

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

 
 

 
 
 

 Director executiv, 

Țuțuianu Mircea  


