ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIU JUDEŢEAN
Nr. 13690/06.09.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 168/2022

privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui
nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile
interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării
proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile
de la Uniunea Europeană

Vaslui;

Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 13690/06.09.2022 al preşedintelui Consiliului Judeţean

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Județean Vaslui nr. 13697/06.09.2022;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi
disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale și Comisia pentru strategii,
prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare
europeană;
în conformitate cu:
- art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b) din Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 20 alin.(1) lit.f) si g) și Capitolul IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și
garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea
asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană;
constatând necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor
publice de interes local, a căror documentație tehnico-economică a fost aprobata prin
hotărâri ale Consiliului Județean Vaslui;
în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin.(1) lit.a) din Ordonanta de urgență nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes
județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană se modifică și se
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020
privind contractarea unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în
vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană rămân neschimbate.

Art.3.- Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui Consilului
Județean Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.
Art.4. - Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege,
prezentul act administrativ Instituției Prefectului – Județul Vaslui, președintelui consilului
județean, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și
va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu - secțiunea ”Monitorul Oficial Local”.

Vaslui,____________ 2022

P R E Ş E D I N T E,
Dumitru Buzatu

Avizează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Diana-Elena Ursulescu

DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial
şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii
Director executiv,
Mihaela Dragomir

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre
este necesar votul majorității absolute.

Anexa
la Hotărârea nr.________/2022

Nr.
crt.

Denumirea proiectului

Contract de
finanțare

Valoare totală
proiect - lei

nr./data
1.

Reabilitare, modernizare și dotare Școala
Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Husi
SMIS 121046

4099/01.04.2019

11.791.177,20

Valoarea propusă H.C.J. de aprobare a
a fi finanțată din indicatorilor tehnicoîmprumut - lei
economici

11.500.000

Creșterea eficienței energetice a imobilului
2. ”CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui SMIS
115186

2724/23.07.2018

5.186.808,08

800.000

„Extindere Unitate de Primiri Urgențe și
realizare heliport” SMIS 121069

4028/13.03.2019

21.049.597,80

5.400.000

951/29.12.2017

222.001.842,03

32.300.000

260.029.425,11

50.000.000,00

3.

4.

Reabilitare și modernizare Drum strategic
județean Bârlad- Laza -Codaești( DJ 245, DJ
245M,DJ 247,DJ 246)
TOTAL

H.C.J. 24/2018,
H.C.J. 184/2018,
H.C.J. 138/2022
H.C.J. 169/2017,
H.C.J. 77/2018, H.C.J.
145/2020,
H.C.J.
192/2021
H.C.J.
H.C.J.
H.C.J.
H.C.J.
H.C.J.
H.C.J.

192/2019,
171/2021
265/2016,
176/2017,
168/2021,
169/2021

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13690/06.09.2022
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean
Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană
I.

Motivul adoptării proiectului de hotărâre:
Reamintim că, în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificările si completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 64/2007 privind
datoria publică, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul exercitării
mandatului, autoritățile deliberative pot aproba contractarea de împrumuturi interne sau
externe pe termen scurt, mediu și lung pentru realizarea de investiții publice de interes
județean, precum și pentru refinanțarea datoriei publice locale.
Dezvoltarea Județului Vaslui este principalul obiectiv al administrației publice
locale. Rolul administrației publice locale este acela de a realiza obiective de investiții de
interes județean, atât din resursele proprii legal constituite, cât și din finanțări
nerambursabile de la Uniunea Europeană.
Instituția a reușit să atragă resursele financiare pentru o parte din investițiile de
interes public județean, însă, pentru responsabilitățile ce îi revin în perioada următoare cu
privire la dezvoltarea județului, este necesară o creștere a lichidităților financiare disponibile
la nivelul bugetului Județului Vaslui.
În acest sens, Consiliul Județean Vaslui a contractat de la Unicredit Bank S.A., prin
Sucursala Sibiu, un împrumut în valoare de 50.000.000 lei, conform Contractului de împrumut
nr. SIB3/19891/23.03.2021.
Împrumutul a fost contractat pentru asigurarea prefinanțării și/sau cofinanțării
proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană, inclusiv
pentru cheltuielile neeligibile asociate proiectelor, după cum urmează:
Nr.
Denumire obiectiv de investiții
Crt.
1
Creșterea
eficienței
energetice
a
imobilului “CSEI Elisabeta Polihroniade”
2
Reabilitare, modernizare și dotare Școala
Profesională Specială “Sfânta Ecaterina”
Huși
3
Dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului Județean de Urgență Vaslui
4
Extindere Unitate de Primiri Urgențe și
realizare heliport
5
Reabilitare și modernizare Drum strategic
județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245,
DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)
TOTAL

Valoare totală
proiect - lei
5.186.808,08

Valoare finanțată
din împrumut
500.000

11.791.177,20

1.000.000

10.360.254,16

1.000.000

21.049.597,80

1.000.000

222.001.842,03

46.500.000

270.389.679,27

50.000.000

Precizăm faptul că toate aceste proiecte au fost aprobate prin hotărâri ale consiliului
județean (inclusiv hotărâri de aprobare a indicatorilor tehnico – economici), sunt semnate
contracte de finanțare cu autoritățile de management și se află în diferite stadii de
implementare.
Din cauza întregului context economico - social actual întâmpinăm dificultăți în
utilizarea fondurilor puse la dispoziție pe cele cinci obiective de investiții.
Astfel, în ceea ce privește proiectul „Reabilitare și modernizare drum strategic
județean Bârlad - Laza - Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247, DJ 246)”, desfășurarea
activităților în cadrul contractului de finanțare a fost influențată de o serie de factori,
precum:
1) pandemia SARS-CoV-2
Toate măsurile și restricțiile impuse de autorități ca urmare a pandermiei de COVID 19
au dus la reducerea capacității de lucru, fiind constatate întârzieri mari în derularea
lucrărilor.
2) insolvența Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A
Garanțiile de bună execuție pentru contractele de lucrări au fost constituite prin polițe
de asigurare emise de către Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance - S.A. În aceste
condiții, au fost transmise antreprenorilor solicitări pentru emiterea unor noi polițe de
asigurare pentru constituirea Garanției de Bună Execuție, aceștia întâmpinând dificultăți
majore, fapt ce determină întârzieri în realizarea plăților în cadrul contractului, acestea
neputând fi efectuate în lipsa unei garanții de bună execuție valabilă.
3) creșterea accentuată a prețurilor la materialele de construcții
Creșterea accentuată a prețurilor materialelor determină întârzieri în realizarea
lucrărilor. În acest sens, pentru a se atenua impactul creșterii prețurilor materialelor, au fost
încheiate acte adiționale la contractele de lucrări privind aplicarea ajustării prețurilor,
potrivit dispozițiilor O.G. nr. 15/2021 si Ordinului MDLPA nr. 1336/2021.
Ca urmare a celor prezentate mai sus, constructorii de pe cele 3 loturi ale investiției
sus-menționate au solicitat rezilierea contractelor de lucrări. În acest moment, se lucrează la
determinarea restului de executat pentru a putea demara din nou licitația pentru finalizarea
investiției.
Toate cele prezentate mai sus fac ca, în momentul de față, să nu putem efectua
tragerile preconizate pentru acest obiectiv de investiții, în sumă de 46.500.000 lei.
În altă ordine de idei, în data de 11.03.2022, Consiliul Județean Vaslui a semnat
contractul de lucrări din cadrul Proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe și realizare
heliport” SMIS 121069. Valoarea totală a acestui proiect este în acest moment de
21.049.597,80 lei, suferind o creștere semnificativă a valorii totale a proiectului, stabilită
inițial la valoarea de 13.321.989,67 lei.
Până la această dată, s-au efectuat plăți în cadrul proiectului în sumă totală de
1.803.995,88 lei, din care 1.683.984,42 lei trageri efectuate din creditul contractat de
Consiliul Județean Vaslui cu Ministerul Finanțelor, în conformitate cu O.U.G. nr. 83/2021.
În ceea ce privește proiectul “Dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Județean
de Urgență Vaslui“, suma de 1.000.000 lei nu mai este necesară deoarece proiectul urmează
să se finalizeze în scurt timp.
În data de 18.02.2022, a fost semnat actul adițional nr. 2 la Contractul de finanțare
nr. 2724/23.07.2018 la proiectul Creșterea eficienței energetice a imobilului “CSEI Elisabeta
Polihroniade”, valoarea totală ridicându-se la 5.186.808,08 lei. Până la această dată, s-au
efectuat plăți în cadrul proiectului în sumă totală de 1.431.542,39 lei, din care 1.055.668,99
lei trageri efectuate din creditul contractat de Consiliul Județean Vaslui cu Ministerul
Finanțelor în conformitate cu O.U.G. nr. 83/2021.
În ceea ce privește proiectul Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională
Specială “Sfânta Ecaterina” Huși, valoarea totală a crescut față de suma inițială, ajungând
la 11.791.177,20 lei. Acesta se derulează în graficul stabilit, semnându-se contractul de
lucrări, iar în data de 31.08.2022 s-a efectuat și o primă tragere în sumă de 982.806,61 lei.

De aceea considerăm că e necesară suplimentarea sumei cu încă 10.500.000 lei pentru
derularea în condiții optime a proiectului.
Coroborând toate informațiile detaliate mai sus, considerăm stringentă realocarea
sumelor între obiectivele de investiții enumerate în anexa inițială la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei, după cum urmează:
- suplimentarea cu suma de 300.000 lei pentru finanțarea Proiectului Creșterea eficienței
energetice a imobilului „CSEI Elisabeta Polihroniade” Vaslui SMIS 115186 - noua valoare
finanțată din împrumut fiind de 800.000 lei;
- suplimentarea cu suma de 4.400.000 lei pentru finanțarea Proiectului „Extindere Unitate
de Primiri Urgențe si realizare heliport” SMIS 121069 – noua valoare finanțată din
împrumut fiind de 5.400.000 lei;
- suplimentarea cu suma de 10.500.000 lei pentru finanțarea Proiectului „ Reabilitare,
modernizare și dotare Școala Profesională Specială “Sfânta Ecaterina” Huși” – noua
valoare finanțată din împrumut fiind de 11.500.000 lei;
- diminuarea cu suma de 14.200.000 lei pentru finanțarea Proiectului ”Reabilitare și
modernizare Drum strategic județean Bârlad – Laza – Codăești (DJ 245, DJ 245 M, DJ 247,
DJ 246)” – noua valoare finanțată din împrumut fiind de 32.300.000 lei.
II. Impactul socio-economic:
Interesul major al Consiliului Județean Vaslui în demararea si implementarea cu succes
a tuturor proiectelor de investiții de interes public județean este de a asigura avantaje
populației de pe raza Județului Vaslui.
Prin accesarea acestei linii de finanțare, investițiile în infrastructura județeană se
vor desfășura într-un mod accelerat, dând posibilitatea locuitorilor din județul Vaslui să
beneficieze de servicii publice de calitate în urma implementării acestor proiecte.
III. Impactul financiar asupra bugetului local al județului Vaslui pe anul 2022:
Dobânda estimată a se plăti pentru tragerile efectuate în acest an (6.800.000 lei) este
de aproximativ 145.000 lei, compusă din dobânda fixă de 1,15 % la care se adaugă ROBOR 6M
(8,10).
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: anexa la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei finanțări
rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și
prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezentul proiect de hotărâre.
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 funcționale
preconizate: După adoptare, anexa la hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean și
Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea
aducerii la îndeplinire. Aceasta va fi publicată pe pagina de internet www.cjvs.eu – secțiunea
”Monitorul Oficial Local” și se va afișa la sediul consiliului județean.
VIII. Concluzii, constatări, propuneri
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca fiind necesară și oportună
inițierea proiectului de hotărâre anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean.
Așadar, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în prima
ședință a Consiliului Județean Vaslui.
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Direcţia Economică
Nr. 13697/06.09.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării
unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării
cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri
nerambursabile de la Uniunea Europeană
În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 alin. (8), lit. b) din
O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
Direcţia Economică a studiat proiectul de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și garantării unei
finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării
și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din fonduri nerambursabile de la
Uniunea Europeană, și a constatat următoarele:
a) Domeniul reglementat: administrația publică locală/atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a județului/aprobarea contractării și garantării împrumuturilor;
b) Impactul financiar asupra bugetului județului pe anul 2022: Dobânda estimată a se
plăti pentru tragerile efectuate în acest an (6.800.000 lei) este de aproximativ
145.000 lei, compusă din dobânda fixă de 1,15 % la care se adaugă ROBOR 6M (8,10).
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:
- art. 173 alin. (1) lit.b), alin. (3) lit.b) din Ordonanta de urgență nr. 57/2019 privind
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 20 alin.(1), lit.f) si g) și Capitolul IV din Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru aprobarea contractării și
garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de 50.000.000 lei în vederea
asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes județean finanțate din
fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană;
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a
compartimentului: anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 210/2020 pentru
aprobarea contractării și garantării unei finanțări rambursabile interne în valoare de
50.000.000 lei în vederea asigurării cofinanțării și prefinanțării proiectelor de interes
județean finanțate din fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană se modifică și
se înlocuiește cu anexa la prezentul proiect de hotărâre.
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea spre
dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean.
Director executiv,
Țuțuianu Mircea

