
    R O M Â N I A 
   JUDEŢUL VASLUI 
   CONSILIUL JUDEŢEAN 
   Nr.750/16.01.2023 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr.15 
privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea 

infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, 
prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”  

 
  
           Având ȋn vedere: 
           -  referatul de aprobare nr.750 din 16.01.2023 al președintelui Consiliului Județean 
Vaslui; 
           -  adresele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 52/10.01.2023 și 
nr. 89/16.01.2023, înregistrate la Consiliul județean Vaslui sub nr. 391/10.01.2023, respectiv 
sub nr. 698/16.01.2023; 
           -   Hotărârea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST nr. 2 din 13.01.2023 
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul ,,Dezvoltarea 
infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, 
Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” în cadrul 
Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau 
hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală, finanțat 
de Administrația Fondului pentru Mediu; 
           -    raportul de specialitate al Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr.751/16.01.2023; 
           -  avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică și de  
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze și 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. e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
            -   Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;  
            - Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2595/03.10.2022 pentru 
aprobarea Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de 
reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de 
stații de reîncărcare cu putere normală; 
                în temeiul art. 182 alin. (1) 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 depunerea cererii de finanțare pentru proiectul cu titlul 
”Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în 
județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere 
normală”, de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST, în numele și pentru 
consiliile județene Bacău, Botoșani și Vaslui, în forma prevăzută în anexa nr. 1.  



            Art.2. -  Se aprobă Devizul general al proiectului cu titlul ”Dezvoltarea infrastructurii 
de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în județele Bacău, Botoșani și 
Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”, în forma prevăzută în 
anexa nr. 2. 
            Art.3. – Se aprobă punerea la dispoziție către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 
EURONEST a imobilelor identificate în anexa nr.3, în vederea implementării proiectul 
menționat la art.1 și la art.2.    
            Art.4.- Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.           
            Art.5. –Aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri revine Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
            Art.6. -  Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul Oficial 
Local”. 

 
Vaslui, _________ 2023 

 
                        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 legalităţii 
                                                                                   Director executiv, 
                                                                                    Mihaela Dragomir 
 
 

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

































                                                                Anexa nr. 3 la Hotărârea nr.______/2023 

 

Lista imobilelor pe care se va implementa proiectul ,,DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE REÎNCĂRCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE ŞI/SAU HIBRID 

PLUG-IN ÎN JUDEȚELE BACĂU, BOTOȘANI ȘI VASLUI, PRIN INSTALAREA DE STAŢII DE 
REÎNCĂRCARE CU PUTERE NORMALĂ” în Județul Vaslui 

 

Nr. 
crt. 

Adresa 
amplasamentului 
stației  

Documentul de 
Identificare a 
amplasamentului 
stației  

Coordonatele GPS ale 
amplasamentului 
stației 

1. SC  Lucrări Drumuri și Poduri 
SA, str. Castanilor nr. 8, 
Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 72369 

46.643126 N 
27.719857 E 

2. Centrul de Primire în Regim 
de Urgență pentru Copilul 
Abuzat, Neglijat și Exploatat, 
bdul. Epureanu nr. 19, 
Bârlad, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 70258 

46.643126 N 
27.666433 E 

3 Teatrul Victor Ion Popa și 
Muzeul Vasile Pârvan, str. 
Republicii nr. 268, Bârlad, 
județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 70186 

46.230358  N 
27.671692 E 

4 Casa Armatei, str. Ștefan cel 
Mare nr. 64, Vaslui, județul 
Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 70879 

46.635767 N 
27.731851 E 

5. Centrul de Asistență Medico-
Socială, Băcești, județul 
Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 70274 

46.825574 N 
27.24882 E 

6. Centrului de Asistență 
Medico-Socială, Codăești, 
județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 72637 

46.875575 N 
27.757967 E 

7. Direcția Generală de 
Asistență Socială și Protecția 
Copilului,  Șoseaua Națională 
nr. 16, Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 75212 

46.67865 N 
27.743154 E 

8. Spitalul județean de urgență, 
str. Ștefan cel Mare nr. 233, 
Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 80353 

46.654926 N 
27.737146 E 

9. Spitalul nr. 2, Str. Ghelerter 
nr. 2, Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 74715 

46.375945 N 
27.433296 E 

10. Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă, Str. Vasile 
Alecsandri nr. 3, Negrești, 
județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 72002 

46.501672 N 
27.274741 E 



11. Consiliul județean Vaslui, Str. 
Ștefan cel Mare nr. 79, 
Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 80617 

46.382046 N 
27.435404 E 

12. Centrul de recuperare si 
reabilitare pentru copilul cu 
handicap, str. Metalurgiei nr. 
1, Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 77738 

46.371079 N 
27.425901 E 

13. Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă „Elisabeta 
Polihroniade”, str. Filaturii 
nr. 1, Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 82207 

46.391836 N 
27.44179 E 

14. Centrul Școlar de Educație 
Incluzivă Constantin Pufan, 
Str. Mihail Kogălniceanu nr. 
25, Vaslui, județul Vaslui 

Extras de carte 
funciară nr. 74679 

46.38312 N 
27.43419 E 

 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.750/16.01.2023      
 
 
                                  

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul 

privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid 
plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală” 

  
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

           În luna octombrie 2022, Administrația Fondului pentru Mediu a lansat „Programul privind 
dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, 
prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”.  

Finanțarea se acordă în procent de 100% din cheltuielile eligibile, în limita sumelor ce pot fi 
acordate pentru fiecare categorie de solicitanți. În cadrul acestui program o categorie de solicitanți 
eligibili sunt și Asociațiile de dezvoltare intercomunitară. Pentru Asociațiile de Dezvoltare suma 
maximă este de 4.000.000 lei. Suma maximă finanțată pentru instalarea unei stații de reîncărcare 
este de 60.000 lei, valoare ce reprezintă 100% din totalul cheltuielilor eligibile.  

În conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare, în conținutul dosarului de finanțare 
este prevăzută ca și document declarația solicitantului ADI din care rezultă că s-a asigurat că fiecare 
UAT membră, inclusă în cererea de finanțare, are aprobată hotărârea privind participarea în cadrul 
Programului, prin care se aprobă: depunerea cererii de finanțare, devizul general și punerea la 
dispoziție a imobilelor pe care se implementează proiectul. 

Valoarea proiectului, conform Devizului general, este de 2.939.965,01 lei fără TVA, la care se 
adaugă 555.430,61 lei reprezentând TVA. Valoarea finanțării nerambursabile este de 100%. 
Menționăm că, în conformitate cu prevederile Ghidului de finanțare, dosarul de finanțare se va 
depune în două etape: în etapa I se depune Devizul general al obiectivului de investiții, urmând ca în 
etapa a II-a să fie depus Studiul de fezabilitate. Eventualele cheltuieli suplimentare sau neeligibile 
necesare pentru implementarea proiectului se vor asigura de către beneficiarii finali, respectiv 
Consiliile județene Vaslui, Bacău și Botoșani, proporțional cu numărul stațiilor de reîncărcare 
prevăzute în proiect, cheltuieli ce vor fi aprobate în etapa a II-a, după elaborarea Studiului de 
fezabilitate. 

Având în vedere această oportunitate, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară EURONEST în 
care Consiliul Județean este membru, a hotărât să depună pentru obținerea finanțării, prin acest 
program, proiectul”Dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid 
plug-in în județele Bacău, Botoșani și Vaslui, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere 
normală”. ADI EURONEST a transmis către membrii fondatori adresele nr. 1517-1522 din 22.11.2022, 
prin care solicita exprimarea interesului depunerii unei cereri de finanțare în cadrul acestui apel. 
Conform răspunsurilor primite de la cele 6 consilii județene, doar județele Bacău, Botoșani și Vaslui 
și-au exprimat interesul pentru elaborarea și transmiterea unei cereri de finanțare pentru instalarea 
de stații de reîncărcare pentru vehicule electrice şi/sau hibrid plug-in prin ADI EURONEST. 

Oportunitatea unui astfel de proiect este justificată de posibilitatea obținerii finanțării 
nerambursabile pentru un număr de 28 de stații de reîncărcare electrice de putere normală 
amplasate la nivelul întregului județ în puncte de maxim interes, respectiv:  

a. două stații la Sediul SC LDP Vaslui-strada Castanilor, nr.8, localitatea Vaslui; 
b. două stații la Sediul Centrului de Primire în Regim de Urgență pentru Copilul Abuzat, 

Neglijat și Exploatat Bârlad - strada B-dul Epureanu,  nr. 19, localitatea Bârlad; 
c. două stații la sediul Teatrului Victor Ion Popa și Muzeului Vasile Pârvan Bârlad- strada 

Republicii, nr. 268, localitatea Bârlad, județul;  
d. două stații la sediul Casei Armatei Vaslui - strada Ștefan cel Mare, nr. 64, localitatea Vaslui; 
e. două stații la sediul Centrului de Asistență Medico - Socială Băcești - localitatea Băcești; 
f. două stații la sediul Centrului de Asistență Medico - Socială Codăești-localitatea Codăești; 
g. două stații la sediul Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Vaslui- strada 

Șoseaua Națională Vaslui – Iași; 
h. două stații la sediul Spitalului Județean de Urgență Vaslui - strada Ștefan cel Mare, nr.233, 

localitatea Vaslui. 
i. două stații la sediul Consiliului județean Vaslui- strada Ștefan cel Mare, nr.79, localitatea 

Vaslui; 



j. două stații la sediul CSEI Negrești- strada Vasile Alecsandri, nr.3, localitatea Negrești; 
k. două stații la sediul Spitalului nr.2 Vaslui – strada Ghelerter, nr.2, localitatea Vaslui; 
l. două stații la sediul Centrului de recuperare și reabilitare pentru copilul cu handicap 

Vaslui – strada Metalurgiei, nr.1, localitatea Vaslui; 
m. două stații la sediul CSEI Elisabeta Polihroniade – strada Filaturii, nr.1, localitatea Vaslui; 
n. două stații la sediul CSEI Constantin Pufan– strada Mihail Kogălniceanu, nr.25, localitatea 

Vaslui. 

Cererea de finanțare și devizul general al proiectului se regăsesc în anexele nr.1 și nr.2 la 
proiectul de hotărâre. 

Ținând cont de cele mai sus menționate, considerăm că este necesară și oportună promovarea 
acestui proiect de hotărâre în prima ședință a consiliului județean. 

II.    Impactul socio-economic: 
Scopul realizării acestui proiect este dezvoltarea infrastructurii pentru vehicule de transport 

rutier nepoluant din punct de vedere energetic la nivelul județului Vaslui, ceea ce va permite atât 
îmbunătățirea calității vieții populației, cât și îmbunătățirea calității mediului înconjurător.  

Beneficiile aduse de implementarea unui astfel de proiect sunt: 
· prin montarea stațiilor de reîncărcare a vehiculelor electrice, se va încuraja achiziționarea 

acestora, oferindu-se încrederea necesară locuitorilor din UAT Județul Vaslui atât mediul 
urban cât și rural în tehnologia de rulare electrică, asigurându-se suport și infrastructură 
facilă de realimentare;  

· se încurajează promovarea noțiunii de ,,energie verde”, ceea ce implică șansa de a trăi într-
un mediu curat pentru toți locuitorii județului, indiferent că stau în mediul urban sau rural; 

· materializarea ulterioară a finanțării poate elimina efortul financiar a bugetului local de a 
acoperi costuri semnificative cu achiziția stațiilor de reîncărcare.   

III.      Impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul. 
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: 
       Ulterior adoptării, actul administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate și Direcţiei Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui, în vederea aducerii la îndeplinire. 
       Totodată, hotărârea se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de internet a 
Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu - secțiunea ,,Monitorul Oficial Local”. 

VIII.    Concluzii, constatări și propuneri: 
         Având în vedere cele prezentate mai sus, apreciem că este necesară și oportună inițierea 
proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 
         Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în vederea adoptării 
în prima ședință ordinară a consiliului județean, motivat de faptul că termenul de depunere al 
proiectului este 23 ianuarie 2023. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
NR.751/16.01.2023 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea participării Județului Vaslui la „Programul privind 

dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, 
prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală”  

  
  

        În conformitate cu  prevederile art. 182 alin.(4) coroborate cu cele ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, 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 privind aprobarea 
participării Județului Vaslui la „Programul privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru 
vehicule electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere 
normală” , constatând următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea economico-
socială a județului/aprobare documentații tehnico-economice pentru lucrările de interes județean; 

b)   Impactul financiar asupra bugetului:  
Valoarea proiectului, conform Devizului general, este de 2.939.965,01 lei fără TVA, la care se adaugă 

555.430,61 lei reprezentând TVA. Intensitatea finanțării nerambursabile este de 100%. Eventualele 
cheltuieli suplimentare sau neeligibile necesare pentru implementarea proiectului se vor asigura de către 
beneficiarii finali, respectiv Consiliile județene Vaslui, Bacău și Botoșani  proporțional cu numărul stațiilor 
de reîncărcare prevăzute în proiect, după elaborarea Studiului de fezabilitate și stabilirea cheltuielilor 
neeligibile.  

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. e) și alin. (7) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2595/03.10.2022 pentru aprobarea 
Ghidului de finanțare a Programului privind dezvoltarea infrastructurii de reîncărcare pentru vehicule 
electrice și/sau hibrid plug-in în localități, prin instalarea de stații de reîncărcare cu putere normală. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem 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 și supunerea lui spre 
dezbatere în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 

  
Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 

Avizat - Agafiței Emilian Director executiv 16.01.2023  
Verificat – Vasiliu Cristina Șef serviciu 16.01.2023  
Întocmit – Rotaru Ramona Consilier 16.01.2023  

 












