
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 858/18.01.2022 
 
 
  

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 8 
privind aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> și a cheltuielilor legate de proiect 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 858 din 18.01.2022 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. 865/18.01.2022, 
respectiv nr. 927/18.01.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes 
judeţean și Comisia pentru protecție socială, învățământ, sănătate, cultură, culte și sport;  

în conformitate cu prevederile:  
- art. 173 alin. (1) lit. b), lit.d) și alin. (5) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidului Solicitantului sesiunea de finanțare TMI –I/2022 pentru proiecte care ca au 

scop protejarea și promovarea monumentelor istorice-subprogramul Proiectare (elaborarea 
documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice); 

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 Judeţean Vaslui    
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă proiectul <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în 
satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui” >>, în vederea finanțării acestuia în cadrul 
Sesiunii de finanțare TMI-I/2022 pentru proiecte care au ca scop protejarea și promovarea 
monumentelor istorice - subprogramul Proiectare(elaborarea documentațiilor tehnice 
pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

Art.2. –   Se aprobă valoarea totală a proiectului menționat la art. 1, în cuantum de 
336.807,70 lei (inclusiv TVA). 

Art.3. –   Se aprobă contribuţia proprie a Județului Vaslui la cofinanțarea proiectului 
menționat la art. 1 în valoare totală de 198.211,82 lei (inclusiv TVA). 

Art.4. – Se aprobă suportarea din bugetul local al județului Vaslui a sumelor 
reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 
menționat la art. 1.  

Art.5. – Se aprobă asigurarea tuturor resursele financiare necesare implementării 
proiectului menționat la art. 1, în condițiile decontării ulterioare a cheltuielilor de 



Institutul Național al Patrimoniului. 
Art.6. - Consiliul Judeţean Vaslui se obligă să respecte, pe durata pregătirii şi 

implementării proiectului, prevederile legislaţiei privind monumentele istorice și 
principiile protejării patrimoniului cultural imobil. 

Art.7. -  Se mandatează domnul Dumitru Buzatu, președintele Consiliului Județean 
Vaslui, să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare, în numele unității 
administrativ-teritoriale Județul Vaslui. 

Art.8. –   Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine președintelui 
consiliului județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului judeţean. 

Art.9. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în 
Monitorul Oficial Local. 

                                                                                 Vaslui, ________________ 2022 

 
 

         PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
 
 

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

 
              
 
 
                                                                                                           
                                                                                   Anexa nr. 1  
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 



ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 858/18.01.2022 
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre aprobarea proiectului <<Elaborarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 

Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”>> 
 și a cheltuielilor legate de proiect 

  
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Județul Vaslui se remarcă, în context regional, național și chiar transfrontalier, printr-o 

istorie medievală foarte bine conturată, în jurul statutului central pe care l-a avut 
municipiul Vaslui (curte domnească, centru administrativ al Moldovei Meridionale), a unor 
personalități cu rol marcant în istoria Moldovei (de ex. Ștefan cel Mare etc.), a rolului 
comercial al reședinței de județ etc. Acest patrimoniu cultural-istoric medieval este 
insuficient valorificat în scop turistic și chiar științific în prezent, în pofida eforturilor 
administrației locale din ultimii ani, dacă îl raportăm la performanțele orașelor medievale 
din zona Transilvaniei (de ex. Sighișoara, Sibiu, Brașov etc.). 

Un monument istoric clasificat ca obiectiv de patrimoniu național este „Podul Doamnei”, 
un pod din zidărie de piatră construit în anul 1841 pe teritoriul satului Chițcani, comuna 
Costești, pe vechiul drum ce lega localitatea Roșiești de șoseaua Bârlad- Vaslui, la km 97, 
la o distanță de 72 m est de șosea. Podul a fost construit în sec. al XIX-lea din porunca lui 
Mihail Sturdza și a fost inaugurat la data de 8 noiembrie 1841. Podul Doamnei a fost reparat 
în anul 1886, el având în acest moment 5 deschideri. 

În anul 1956, ca urmare a alunecărilor de teren în zona km 101-102, DN24 a fost deviat, 
construindu-se varianta Rădești (Crasna) pentru evitarea porțiunii nesigure. Cu această 
ocazie, s-a redus traficul pe vechiul pod numai către satele Albești și Roșiești, podul trecând 
în administrarea autorităților locale. A fost construit un nou pod la circa 200 m de vechiul 
pod. 

Podul Doamnei a fost scos din circulație în anul 1981 și a intrat în conservare, fiind 
considerat monument de arhitectură medievală, fiind înscris în Lista monumentelor istorice 
din anul 2015 la numărul 258, având codul de clasificare VS-II-m-A-06781. În anul 2019, 
podul a fost transferat din domeniul public al comunei Costești în cel al județului Vaslui 
pentru a fi reabilitat.  

Podul este din zidărie de piatră de calcar și de gresie. În prezent, este atât de distrus, 
încât nici circulația pietonală nu mai este sigură. Degradările au evoluat rapid în ultima 
perioadă, datorită stării generale proaste în care se află. 

În luna octombrie 2021, Ministerul Culturii, prin Institutul Național al Patrimoniului, 
lansează sesiunea de finanțare TMI-I/2022 pentru proiecte care au ca scop protejarea 
și promovarea monumentelor istorice – Subprogramul Proiectare (elaborarea 
documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

Prin această linie de finanțare se pot obține sume nerambursabile în cuantum de 140.000 
lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de anvergură și 
complexitate redusă, elaborate pentru toate fazele de proiectare: DALI,PT, DTAC și DE. 

UAT -Județul Vaslui dorește să acceseze fondurile puse la dispoziție prin Ministerul 
Culturii pentru realizarea documentației tehnico-economice. Suma maximă care poate fi 
solicitată pentru finanţarea unui proiect în cadrul subprogramului de elaborare a 
documentaţiilor tehnico-economice pentru intervenţii asupra monumentelor istorice este 
de 140.000 lei. 

Precizăm că termenul pentru depunerea în format digital, pe platforma online a 
Institutului Național al Patrimoniului, a dosarului de participare la selecția de proiecte este 
data de 01 februarie 2022.  



Având în vedere importanța monumentului istoric și necesitatea unei intervenții urgente 
asupra acestuia, pentru a se evita pierderea definitivă a unei dovezi istorice din perioada 
medievală pe teritoriul județului Vaslui, precum și valoarea foarte mare a unei astfel de 
investiții este necesară, urgentă și oportună inițierea proiectului de hotărâre anexat. 

II. Impactul socio-economic: 
Proiectul <<Elaborarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție 

,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna 
Costești, județul Vaslui”>> își propune ca și obiectiv general sprijinirea valorificării 
potențialului turistic existent, prin realizarea de investiții de conservare si restaurare a 
patrimoniului cultural. 

Obiectivul specific este introducerea obiectivului de patrimoniu ,,Podul Doamnei” pe 
harta turismului cultural județean/regional/național.  

Scopul proiectului constă în valorificarea în scop turistic a patrimoniului cultural 
construit al judeţului. 
 
III.Impactul financiar asupra bugetului județului:  
Bugetul proiectului propus se prezintă astfel: 
    Surse de finanțare ale proiectului                                 lei 
    Valoarea totală a cererii de finantare, din care :  336.807,70 lei 
    Valoarea totala solicitată de la INP prin TMI, inclusiv TVA aferent: 138.595,88 lei.                                                                                                
Contribuţia proprie, inclusiv TVA aferent, este de 198.211,82 lei.  
 
IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
 
V.Consultări derulate în vederea derulării 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 instuționale și funcționale 
preconizate: 

După adoptare, 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 președintelui consiliului județean, 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui  în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, hotărârea se va publica pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 
VIII.Concluzii, constatări și propuneri: 

Luând în considerare cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea 
proiectului de hotărâre anexat, în vederea accesării fondurilor oferite de Ministerul Culturii, 
prin Institutul Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice pentru proiecte 
care au ca scop protejarea și promovarea monumentelor istorice – Subprogramul Proiectare 
(elaborarea documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre, care a fost 
elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean, în vederea aprobării în prima ședință ordinară. 
 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 865/18.01.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <˂Elaborarea documentației 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric 
Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”˃>  

și a cheltuielilor legate de proiect 
 

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, în calitatea sa de 
compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, 
a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului ˂<Elaborarea 
documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea 
monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, 
județul Vaslui”˃> și a cheltuielilor legate de proiect. 

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/gestionarea serviciilor publice de interes județean/conservarea, 
restaurarea și punerea în valoare a monumentelor istorice; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: Finanţarea investiţiei se va face din 
fonduri de la bugetul de stat prin Timbrul Monumentelor Istorice și bugetul local, astfel: 
Valoarea totală a cererii de finantare este de 336.807,70 lei din care: 

   
- 138.595,88 lei (inclusiv TVA) fonduri nerambursabile de la Institutul 

Național al Patrimoniului și Timbrul Monumentelor Istorice prin Subprogramul 
Proiectare; 

- 198.211,82 lei ( inclusiv TVA) din bugetul local al județului Vaslui. 
 
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. 173 alin. (1) lit. b) și lit.d) și ale alin. (5) lit. j) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidului Solicitantului sesiunea de finanțare TMI –I/2022 pentru proiecte care ca au scop 
protejarea și promovarea monumentelor istorice-subprogramul Proiectare (elaborarea 
documentațiilor tehnice pentru intervenții asupra monumentelor istorice). 

În același timp, proiectul se încadrează în prevederile Strategiei de dezvoltare socio-
economică a județului Vaslui cu orizont de timp 2021-2027 – Cap. 9 Turism, Prioritatea 9  - 
Vasluiul cultural și recreațional. 

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 Agafiței Emilian Director executiv DDC 18.01.2022  
Verificat Vasiliu Cristina Şef Serviciu 18.01.2022  
Întocmit Rotaru Ramona Consilier 18.01.2022  

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 927/18.01.2022  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului <˂Elaborarea documentației tehnico-
economice pentru obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul 

Doamnei, localizat în satul Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”˃>  
și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

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 aprobarea proiectului <˂Elaborarea documentației tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiție ,,Reabilitarea monumentului istoric Podul Doamnei, localizat în satul 
Chițcani, comuna Costești, județul Vaslui”˃> și a cheltuielilor legate de proiect. 

. 
 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  


