
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15501/25.10.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 191/2021 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului  

de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea depunerii în cadrul Programului național 
de investiții „Anghel Saligny” 

 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 15501/25.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean nr. 15627/26.10.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru 
strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană;  

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 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;  
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 

național de investiții "Anghel Saligny"; 
- art. 6 alin.(1) din Ordinul nr. 1333/2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de 
investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2019 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705”; 

-  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. ___/2021 privind aprobarea devizului 
general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km. 2+705”; 
            în temeiul art. 182 și al art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 245E, 
km 2+705”, în vederea depunerii în cadrul Programului national de investiții „Anghel Saligny”, 
conform anexei nr. 1. 



Art.2. – Se aprobă devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ 
245E, km 2+705”, în vederea depunerii în cadrul Programului national de investiții „Anghel 
Saligny”, conform anexei nr. 2. 

Art.3. – Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. – Președintele consiliului județean și Direcția Tehnică din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 
Art.5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 

prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcţiei Tehnice 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.                                                                                    

 
 
 

 



Anexa nr. 1  
             la Hotărârea nr. _______ / 2021 

 
CERERE DE FINANȚARE 

Programul național de investiții „Anghel Saligny” 
 

 1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANȚARE 

 U.A.T. JUDEȚUL: 
VASLUI 

MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 
ADMINISTRAȚIEI 

 
Număr/data înregistrare: 
(se completează numărul 
de către U.A.T.) 

 

(Se completează numărul de înregistrare de la registratura 
Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației.) 

 2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 Beneficiar (U.A.T./A.D.I.):  U.A.T. JUDEȚUL VASLUI 

 Denumirea obiectivului de 
investiții: 

Pod pe DJ 245E, km 2+705 

 Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

 Categoria de investiție: d) poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru 
biciclete și trotinete electrice; 

 Tip investiție: - obiectiv de investiții în continuare; 

 Amplasament: Amplasamentul investiției se află în intravilanul localității 
Zizinca, comuna Deleni, județul Vaslui 

 
Durata de implementare a 
obiectivului de investiții 
(luni): 

32 luni 

 
Hotărârea consiliului 
local/județean de aprobare/ 
Hotărârea A.D.I. 

(număr/dată) 
.................... 

 Valoarea totală a 
obiectivului de investiții: 

5.944.475,00 lei (cu TVA) 

 Valoarea solicitată de la 
bugetul de stat: 

5.828.289,65 lei (cu TVA) 

 Valoarea finanțată de la 
bugetul local: 

116.185,35 lei (cu TVA) 

 Valoare calculată conform 
standardului de cost 

- Nu este cazul  

 Cost unitar aferent investiției 
(calculat) 

5.003.668,59 lei (fără TVA) (pod) 

 3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

d) Pentru poduri: 
Mod de execuție: Infrastructură monolită, fundații indirecte și suprastructura prefabricată 
Numar de deschideri și lungimea lor: 1 x 20,04 m; 
Lățime parte carosabilă: 7,80 m; 
Lățime totală pod: 12,46 m; 
Lungime totală pod: 30,00 m; 
Tip fundații: Fundații indirecte; 
Tip îmbrăcăminte pe pod: Beton asfaltic; 

https://lege5.ro/Gratuit/ha4dkobvg43q/normele-metodologice-pentru-punerea-in-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-95-2021-pentru-aprobarea-programului-national-de-investitii-anghel-saligny-pentru-categoriile-de-in?pid=413310675#p-413310675
https://lege5.ro/Gratuit/ha4dkobvg43q/normele-metodologice-pentru-punerea-in-aplicare-a-prevederilor-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-95-2021-pentru-aprobarea-programului-national-de-investitii-anghel-saligny-pentru-categoriile-de-in?pid=413310675#p-413310675


Parapeți pietonali: Metalici; 
Parapeți de siguranță: Metalici tip H4b; 
Racordări cu terasamentele: Timpane din beton armat; 
Apărări de maluri: Maluri protejate cu saltele de gabioane și ziduri de gabioane.     
 4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 
 Adresa poștală a solicitantului (Se va completa adresa poștală a sediului principal.) 
 Strada: Ștefan cel Mare Număr: 79 Cod poștal: 730168 
 Localitatea: Vaslui Județul: Vaslui 
 Reprezentantul legal al solicitantului:  
 Nume și prenume: Dumitru Buzatu 
 Funcție: Președinte 
 Număr de telefon fix: 0235.361.096 
 Număr de telefon mobil:  
 Adresă poștă electronică (obligatoriu): consiliu@cjvs.eu   
 Persoana de contact:  
 Nume și prenume: Dudău Alexandru 
 Funcție: Consilier – Direcția Tehnică 
 Număr de telefon: 0721.452.333 

 Adresă poștă electronică: alexandru.dudau@cjvs.eu   

Subsemnatul, Dumitru Buzatu, având funcția de Președinte al Consiliului Județean Vaslui, în 
calitate de reprezentant legal al U.A.T. Județul Vaslui, județul Vaslui, 

confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în 
programele derulate din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 
sau prin alte programe naționale sau comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate 
cu instituții de credit sau instituții financiare interne sau internaționale, 

confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii „Anghel Saligny“, 

    confirm că informaţiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele 
anexate sunt corecte. 

    De asemenea, confirm că la data prezentei nu am cunoştinţă de niciun motiv pentru care 
proiectul ar putea să nu se deruleze sau ar putea fi întârziat. 

Preşedinte, 

Dumitru Buzatu 

 
 

mailto:consiliu@cjvs.eu
mailto:alexandru.dudau@cjvs.eu


Valoare 
(fără T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA

LEI LEI LEI
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 
starea inițială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații 18.900,00 3.591,00 22.491,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul 
energetic al clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 100.900,00 19.171,00 120.071,00
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 2.900,00 551,00 3.451,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 4.000,00 760,00 4.760,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 82.000,00 15.580,00 97.580,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanţă 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenţă tehnică 59.734,75 11.349,60 71.084,35

TOTAL CAPITOL 3     186.534,75 35.441,60 221.976,35

4.1 Construcţii şi instalaţii 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Anexa nr. 2                                                    
la Hotărârea nr. ________ / 2021

DEVIZ  GENERAL 
al obiectivului de investiţie : „Pod pe DJ 245E, km 2+705”

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26

5.1 Organizare de şantier 0,00 0,00 0,00

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier 0,00 0,00 0,00

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 52.055,87 0,00 52.055,87

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții 4.732,35 0,00 4.732,35

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

23.661,76 0,00 23.661,76

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 23.661,76 0,00 23.661,76

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 39.452,54 7.495,98 46.948,52
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      91.508,41 7.495,98 99.004,39

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00
TOTAL GENERAL 5.003.668,59 940.806,41 5.944.475,00

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 5.944.475,00
buget de stat 5.828.289,65

buget local 116.185,35

Preturi fără TVA Cu standard de 
cost

Fara standard de 
cost

Valoare CAP. 4 0,00 4.725.625,43
Valoare investitie 0,00 5.003.668,59

Cost unitar aferent investiției 0,00 5.003.668,59
Cost unitar aferent investiției (EURO) 0,00 1.011.516,48

Data 22.10.2021
Curs Euro 4,9467

Valoare de referință pentru determinarea 
încadrării în standardul de cost (locuitori 

beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)
1 buc

Beneficiar:
UAT Județul Vaslui
Dumitru Buzatu - Președinte

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5
Alte cheltuieli

C.O
26.10.2021
26.10.2021
26.10.2021



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15501 din 25.10.2021         
                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705” în vederea 

depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Proiectul de hotărâre anexat a fost elaborat ca urmare a adoptării Ordonanței de 

urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny” și 
în conformitate cu Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor 
acesteia.  

Programul național de investiții „Anghel Saligny” este un program multianual, 
finanțat de la bugetul de stat, coordonat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației și are ca obiectiv general creșterea coeziunii teritoriale prin echiparea 
unităților administrativ-teritoriale cu dotări tehnico-edilitare și de acces la căile de 
comunicație, îmbunătățirea atât a condițiilor de viață, cât și a standardelor de muncă 
pentru toți locuitorii României.  

Analizând necesitaţile comunităţii cu privire la situația în care se află podul de pe 
drumul județean DJ 245E, de la km. 2+705, se consideră prioritară realizarea unui pod nou  
pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-socială a județului. 
          Construcția unui pod nou pe drumul județean DJ 245E, la km. 2+705, este cuprinsă 
în  Strategia de dezvoltare economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 
– 2027. 

Necesitatea implementării proiectului se fundamentează pe următoarele 
considerente:  
      •  asigurarea accesului populației din satul Deleni, comuna Deleni, către municipiul 
Vaslui și celelalte zone importante ale județului; 
      •  nevoia de dezvoltare a infrastructurii de bază în zonele rurale, infrastructura rutieră 
constituind un element de bază pentru comunitatea din comuna Deleni; 
      •  diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului de trai 
în comuna Deleni; 
      •  îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului de  
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural - urban; 
      •  nevoia de creere de locuri de muncă în mediul rural;  
      •  nevoia reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială. 

Pentru obiectivul de investiții sus menționat a fost aprobată documentația tehnico-
economică (faza D.A.L.I.) și indicatorii tehnico-economici prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 56/2019. 

Având în vedere evoluţia preţurilor la materialele de construcţii care generează 
cheltuieli imposibil de suportat de către beneficiari, s-a impus măsura ajustării prin 
actualizarea prețurilor pe baza indicelui de cost în construcții – total publicat de Institutul 
Național de Statistică, măsură care s-a realizat prin inițierea unui proiect de hotărâre 
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați. 

Potrivit art. 6 alin.(1) din Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice si 
Administrației, nr.1333/2021 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în 
aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea 



 

Programului național de investiții „Anghel Saligny”, în vederea includerii în finanțare 
beneficiarii trebuie să transmită, în termenul prevăzut (de 45 de zile de la intrarea în 
vigoare a normelor), cererea de finanțare, întocmită conform anexei nr. 1 la norme, la care 
se anexează devizul general estimativ (în forma prevăzută în anexa nr. 2.1) și hotărârea 
consiliului județean pentru aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ. 

II. Impactul socio-economic:  
Beneficiile socio – economice ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării 

proiectului sunt : 
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului, noxelor; 
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții de 

confort și siguranță; creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 
- accesul facil la principalele obiective economice, sociale, culturale. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanțarea din bugetul local al Județului Vaslui este de 116.185,35 lei (inclusiv TVA). 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
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, președintelui consiliului județean, 
Direcției Tehnice 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 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 
general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705" în vederea 
depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

Propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată cu sprijinul 
Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, în 
vederea adoptării în prima ședință a autorității deliberative județene. 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  TEHNICĂ 
Nr. 15627/26.10.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului 

general estimativ aferent obiectivului de investiții „Pod pe DJ 245E, km 2+705” în 
vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

 
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 Tehnică, în calitatea 
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții                   
„Pod pe DJ 245E, km 2+705” care urmează a fi depus de către Județul Vaslui – 
Consiliul Județean Vaslui în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

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

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

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, dar și 

fonduri primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin 
Programul național de investiții „Anghel Saligny”.  

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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  

- 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; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și Normele metodologice din 21 
septembrie 2021 pentru punerea în aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”. 

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 – ing. Vieru Mariana Director executiv C.O.  
Verificat – ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct 26.10.2021  
Verificat – Burcioagă Aurelia  Șef serviciu 26.10.2021  
Întocmit, 1 ex – ing. Dudău Alexandru Consilier 26.10.2021  


