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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 177/2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind 

aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare 

  
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 14939/15.10.2021 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. 14980/15.10.2021, 
respectiv nr. 15208/20.10.2021; 

- 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, Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean și Comisia pentru 
protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, 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; 
- 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; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
                 - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018  privind aprobarea 
proiectului „ Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor 
legate de proiect, cu  modificările ulterioare; 

      - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. ____/2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe”, 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. 141/14.09.2018 privind 
aprobarea proiectului „ Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” 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 
27.023.596,37 lei (inclusiv TVA)”. 

 

        Art.II.– Art.3 al Hotărârii Consiliului județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” 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 20.654.416,42 lei, reprezentând 20.524.433,15 lei 
cheltuieli neeligibile și 129.983,27 lei contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului”. 
      Art.III.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 
privind privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, rămân nemodificate. 
     Art.IV. – 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.V. – 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. 14939 din 15.10.2021           
   

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și 
Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 

 
 

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

de 13.03.2019, proiectul ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de 
investiții 8.1, operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale 
de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui.  

Principalele lucrări care vor fi executate, conform prevederilor din documentația 
tehnică elaborată, sunt:  

- lucrări de construire a unui corp nou de clădire, adecvate specificului pentru Unitate 
de Primiri Urgenţe în vederea asigurării serviciilor medicale specifice la standardele 
medicale actuale. Noul corp reprezintă o extindere funcţională a spaţiului actual al U.P.U., 
(care va rămâne în structura U.P.U. extins) şi va fi legat de clădirea existentă prin alungirea 
copertinei metalice din intrarea principală existentă a U.P.U. actual, montată pe structură 
uşoară din aluminiu; 

- construirea unei anexe, un corp independent de clădire, care să cuprindă centrala 
termică, tabloul general și grupul electrogen, centrala ECS, tablou electric securitate și 
camera acumulatorilor; 

- intervenții la nivel funcțional asupra Corpului de clădire în care își desfășoară 
activitatea UPU existent fapt care conduce implicit la schimbarea denumirilor unor 
încăperi. În toate încăperile în care vor fi operate aceste schimbări vor fi refăcute și 
finisajele (astfel încât acestea să fie adecvate noii funcțiuni); 

- lucrări de amenajări exterioare care vor cuprinde: 
• Amenajări de peisagistică; 
• Placarea acceselor în clădire cu granit antiderapant; 
• Construirea unei cai de acces spre parcarea din partea sudica a extinderii UPU.  
• Realizarea de drumuri şi alei de acces noi, cât şi refacerea celor existente; 
• Trotuare perimetrale cu lăţimea minimă de 1,2m; 
• Asigurarea colectării apelor meteorice provenite de la amplasament prin intermediul 

rigolelor integrate în sistemul pietonal / rutier; 
• Gazonarea zonelor refăcute; 
• Realizarea unei parcări propuse, care va consta în reamenajarea platformei 

existente, prin bordurarea perimetrală a suprafeţei de cca 480 m2, având marcaje 
pentru 10 locuri de parcare aferente autoturismelor şi 3 locuri de parcare 
destinate persoanelor cu dizabilităţi. 
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- Achiziționarea de echipamente medicale necesare asigurării unui grad superior de 
asistenţă şi tratament medical pentru toate cabinetele de specialitate prevăzute în cadrul 
construcţiei existente şi a construcției noi. 

Prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018, modificată prin 
Hotărârea nr.193/2019, au fost aprobate proiectul și cheltuielile legate de proiect. Astfel, 
valoarea totală aprobată a proiectului a devenit 13.321.989,67 lei (inclusiv TVA), din 
care, contribuţia proprie a Județului Vaslui - 6.952.809,72 lei, reprezentând 6.822.826,45 
lei cheltuieli neeligibile şi 129.983,27 lei cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a 
proiectului. 

Pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și obținerea 
autorizației de construire a fost încheiat contractul de servicii nr. 8233/04.06.2020 cu firma 
S.C. COMPASSARCH S.R.L. 

In baza acestui contract de servicii, firma S.C. COMPASSARCH S.R.L. a elaborat 
documentațiile tehnico-economice aferente proiectului, după cum urmează: 

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) ; 
- Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (P.O.E); 
- Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție; 

Față de soluțiile tehnice propuse în cadrul SF, la elaborarea proiectului tehnic au 
apărut mai multe modificări generate de solicitările instituțiilor avizatoare (ISU și DSP), 
care au determinat introducerea unor noi soluții tehnice la nivel funcțional, arhitectural și 
la toate tipurile de instalații. Astfel, principalele modificări solicitate vizează: 

- înlocuirea pereților de compartimentare din gips-carton din cadrul corpului ce 
urmează să fie construit, cu pereți din BCA; 

- redimensionarea lățimii holurilor din corpul nou de la 2,55 m la 3,6 m; 
- redimensionarea liftului interior pentru a putea transporta tărgi și implicit 

schimbarea poziției acestuia; 
- redimensionarea scării centrale pentru a putea facilita transportul pacienților cu 

targa; 
- recompartimentări la nivelul spațiilor medicale în conformitate cu solicitările DSP 

Vaslui;   
- construirea unei anexe (corp independent de clădire) pentru grupul electrogen, 

centrala termică, camera acumulatorilor; 
- echiparea cu instalație proprie de hidranți exteriori; 
- mărirea rezervei de apă de incendiu de la 2,52 mc la 125 mc și amplasarea ei în 

exteriorul clădirii precum și dotarea acesteia cu grup de pompare; 
- dotarea UPU cu UPS (sursă neîntreruptibilă de energie) de 200 kVA pentru asigurarea 

neîntreruptă a consumatorilor cu rol de securitate; 
- refacerea și redimensionarea instalațiilor de securitate la incendiu; 
- redimensionarea centralei termice ce deservește corpul de clădire nou de la 40 kW la 

70 kW; 
- instalarea a două centrale de tratare a aerului pentru corpul nou; 
- redimensionarea instalației de gaze medicale; 

Aceste măsuri, precum și modificările apărute la preturile materialelor de construcții 
din octombrie 2019 (data elaborării Studiului de fezabilitate) până în septembrie 2021 au 
condus și la o creștere a valorii investiției. 

În acest context, valoarea investiției (inclusiv TVA) a crescut cu 13.701.606,70 lei, 
respectiv de la 13.321.989,67 lei, cât era prevăzut în devizul Studiului de fezabilitate, la 
27.023.596,37 lei cât este prevăzut în devizul aferent Proiectului tehnic. 
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Având în vedere cele prezentate mai sus și âinând cont de faptul că valoarea 
finanțării nerambursabile, aprobată prin contractul de finanțare, nu poate fi modificată, 
cheltuielile legate de proiect vor deveni următoarele: 

- Valoarea totală a proiectului este de 27.023.596,37 lei (inclusiv TVA), din care: 
a. Valoarea totală eligibilă - 6.499.163,22 lei; 
b. Contribuția proprie a județului Vaslui la cofinanțarea proiectului - 20.654.416,42 

lei, reprezentând cheltuieli neeligibile în suma de 20.524.433,15 lei și valoarea 
cofinanțării eligibile a UAT Județul Vaslui  în suma de 129.983,27 lei. 

II. Impactul socio-economic:  
Spitalul Județean de Urgență Vaslui a fost înființat în anul 1972. Este o unitate de 

interes județean, care oferă asistență medicala specializată și de urgență pentru întreg 
județul Vaslui și deservește o populație de aproximativ 200.000 locuitori. Din punct de 
vedere al structurii organizatorice, este un spital de urgența, de categoria III, cu o structura 
complexa de specialitați medico-chirurgicale, cu unitate de primire urgențe UPU, având 
posibilitați de tratament pentru majoritatea cazurilor care provin din județ si care nu pot fi 
tratate la nivel local în spitalele municipale sau orășenești sau în centrele de permanență. 

UPU a fost înființat în 1999, cu o suprafata de aproximativ 75 m2. Ulterior conducerea 
Spitalului a reusit sa extinda spatiul UPU la o suprafata de aproximativ 729 mp (inclusiv 
zona internari/garderoba pacienti), prin preluarea camerelor de garda. 

De la infiintare, activitatea UPU s-a extins si diversificat continuu, fiind consultați 
pacienți cu patologii din toate specialitațile. Astfel, UPU a devenit o structură mixtă, 
pentru copii și adulți, structură care necesită spații și circuite speciale pentru gravide și 
copii, conform prevederilor legislației în vigoare. În consecință, spațiul în care își 
desfășoara activitatea în prezent UPU, la SJU Vaslui, este total insuficient și nu mai 
respectă prevederile O.M.S. 1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și 
compartimentelor de primire a urgențelor. 

Prin implementarea proiectului, se propune extinderea funcțională a spațiilor actuale 
ale UPU- SMURD Vaslui și adecvarea acestora la normele legale actuale, ceea ce va conduce 
la: 

- reducerea timpului de așteptare a pacienților, reducerea aglomerării în saloane, 
creșterea confortului pacienților, imbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
personalul medical și, în final, la creșterea calității actului medical; 

- creșterea calității și eficienței serviciilor medicale prin dotarea spațiilor nou 
construite cu aparatură medicală. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Față de valoarea totală a proiectului aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.141/14.09.2018, modificată prin Hotărârea nr. 193/2019, care era de 
13.321.989,67 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată a proiectului, conform Devizului 
general din iulie 2021 este de 27.023.596,37 lei, inclusiv TVA.  
 Contribuția totală a Consiliului județean Vaslui la finanțarea proiectului crește cu 
13.701.606,70 lei, de la 6.952.809,72 lei (suma cu care ne-am angajat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2019) la 20.654.416,42 lei. Această sumă va trebui 
suportată din bugetul local al județului Vaslui pe anii 2022-2023.  

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
 Prezentul proiect de hotărâre modifică articolele 2 și 3 din Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de 
Primiri Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulterioare și abrogă Hotărârea Consiliului Județean nr. 193/2019 pentru modificarea 



4 din 4 

Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului 
”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”. 

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 Judeţean Vaslui. Direcția Dezvoltare și Cooperare va continua procedura de 
modificare, prin act adițional, a contractului de finanțare pentru proiectul ”Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”. 

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. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri 
Urgențe și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare, 
în forma elaborată  cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare. 
         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 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 14980 din 15.10.2021 
 
 
 

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. 

141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și 
Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 
privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare 
Heliport”, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 
constatat următoarele:  

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

 
b) Impactul financiar asupra bugetului:  

Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 141/14.09.2018, modificată prin Hotărârea nr. 193/2019, care era de 
13.321.989,67 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată, conform Devizului general din 
septembrie 2021 este de 27.023.596,37 lei, inclusiv TVA. Creșterea valorii totale a fost 
cauzată de modificările la nivel funcțional, arhitectural și la toate tipurile de instalații, 
solicitate de instituțiile avizatoare (ISU și DSP) precum și de actualizarea preturilor la 
materialele de construcții și echipamente. Diferența de 13.701.606,70 lei, inclusiv 
TVA, va trebui suportată 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) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 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, Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului ”Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” 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 şi supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în cauză, în 
ședința Consiliului Judeţean Vaslui.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat, Agafiței Emilian Director DDC 12.10.2021  
Verificat, Vasiliu Corneliu Manager proiect 12.10.2021  
Întocmit, Botezatu Bogdan Manager financiar 12.10.2021  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 15208/20.10.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și 

Realizare Heliport” 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. 141/14.09.2018 privind 
aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” 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. 141/2018 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: 
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. 

 
 

 
 
 

 Director executiv, 

Țuțuianu Mircea  


