SITUATIA PROIECTELOR PRIORITARE ALE CONSILIULUI JUDETEAN VASLUI AFLATE IN IMPLEMENTARE
LA 20.03.2016

Nr.
Crt

Titlul
proiectului

1

Reabilitarea,
modernizarea si
echiparea
Spitalului
judetean de
urgenta Vaslui

Programul
Operaţional
Regional,
Axa 3

Consolidarea,
reabilitarea,
modernizarea si
dotarea Spitalului
judetean de
urgenta, in scopul
cresterii calitatii
serviciilor medicale

Sistem integrat
de management
al deseurilor
solide in judetul
Vaslui

Programul
Operational
Sectorial
Mediu

Dezvoltarea unui
sistem durabil de
gestionare a
deşeurilor cu
reducerea
impactului asupra
mediului în judeţul
Vaslui, prin
îmbunătăţirea
serviciului de
gestionare a
deşeurilor şi
reducerea
numărului de
depozite
neconforme
existente

2

Sursa de
finanţare

Obiective

Valoarea totală estimata
(inclusiv TVA), din care
cofinantare CJ Vaslui
71.002.115,79 lei, din care:
56.178.938,21 lei- finanţare
nerambursabilă;
1.235.211,22 lei- contribuţie
CJ Vaslui;
13.587.966,36 lei- TVA

118.480.545 lei din care:
85.420.835 lei finantare din
FEDR si bugetul de stat;
1.743.282 lei contributie CJ
Vaslui

Perioada
de
implement
are
10.12.2010
30.06.2016

14.04.2011
30.06.2016

Aplicant si
parteneri
Aplicant -C.J.
Vaslui

CJ Vaslui

Stadiul implementarii
-contract de lucrari de reabilitare si
modernizare- finalizat;
-dotare cu 123 echipamente si 497 de
paturi- finalizata;
-contract lucrari scara exterioara
suplimentara- finalizat;
- dotare suplimentara cu 8 echipamente
de sterilizare- contract semnat pe
08.03.2016, urmeaza livrarea
grad de realizare- 98 %
Contracte de lucrari:
1. construirea Centrului de Management
al Deşeurilor (CMID) la Rosiesti – 100%.
PV receptie final (dupa PND) – receptie
admisa
2. construirea a 4 staţii de transfer (Vaslui,
Bârlad, Huşi şi Negreşti) şi a platformelor
de colectare selectiva – 100% - PV
receptie la terminare lucrari – respingere
receptie. Antreprenorul va remedia
deficientele semnalate in PV si apoi va
anunta intrunirea comisiei de recepție
pentru stingerea neconformitatilor.
3. inchiderea depozitelor existente de la
Bârlad, Huşi şi Negreşti – 94%.
4. contracte de furnizare eurocontainere,
vehicule, bunuri UIP – 100%.
5. contracte de servicii AT UIP 95%,
Supervizare:95%, Audit75%, AT pe
durata executiei lucrarilor:100%;
Verificator Proiect:100%
6.Delegare Centru Integrat de
Management al Deseurilor Rosiesti –
Rezultatul procedurii privind desemnarea

Nr.
Crt

Titlul
proiectului

Sursa de
finanţare

Obiective

Valoarea totală estimata
(inclusiv TVA), din care
cofinantare CJ Vaslui

Perioada
de
implement
are

Aplicant si
parteneri

Stadiul implementarii
castigatorului este contestat la CNSC- se
astepta decizia CNSC
7. Delegare colectare si transport – SEAP
depunere candidaturi 11.12.2015 – au
fost desemnati castigatori pentru 3 din
cele 5 loturi scoase la licitatie. Pentru
loturile ramase (1 Negresti si 4 Barlad) se
va relua procedura de atribuire a delegarii
gestiunii serviciului de salubrizare,
deoarece nu au fost indeplinite
prevederile Legii 51, art. 29.

3

4

Reabilitare,
modernizare,
dezvoltare şi
echipare Centrul
de asistenţă
medico-socială
Codăeşti

Reparatii
capitale si
refunctionalizare
Casa Armatei
Vaslui – Centru
Cultural
Multifunctional

Programul
Operaţional
Regional,
Axa 3,
Domeniul
3.2.

Fonduri
guvernament
ale – O.G.
28/2013

Facilitarea
accesului
persoanelor
defavorizate din
zona Codaesti si
comunele
invecinate la
servicii sociale de
calitate situate în
mediul lor de
rezidenţă

3.749.158,91 lei, din care:

Reaparatii capitale
la Casa Armatei, in
vederea transfor
marii in centru
cultural, care sa
asigure spatii
pentru manifestari
culturale

8.180.000,00 lei (fara TVA),
la care se adauga
1.963.200,00 lei TVA, din
care, contributia CJ –
818.000,00 lei

426.593.43 lei contributie
CJ Vaslui

30.01.2013
30.06.2016

CJ Vaslui

grad de realizare: fizic – 95%,
grad de realizare: valoric – 79,15 %
- contractul iniţial de lucrări nr.10039/2013
în derulare:
grad de realizare valoric: 92,44%;
grad de realizare fizic: 95%
-contractul de lucrări suplimentare în baza
PTh revizuit nr. 10591/2015 în derulare:
grad de realizare valoric: 71,88%
grad de realizare fizic: 90 %
- toate echipamentele medicale (ecograf
dopper, aparat de fizioterapie şi
concentrator de oxigen ) şi IT (4 sisteme
de calcul) prevăzute în cadrul proiectului
au fost livrate şi puse în funcţiune.

24.09.2014
–
30.12.2016

C.J. Vaslui

In data de 24.09.2014, Consiliul judetean
Vaslui a semnat cu SC COREVAS SA
contactul de lucrari. Lucrarile au demarat
pe 06.11.2014.
Grad de realizare–40%.

Nr.
Crt

Titlul
proiectului

Sursa de
finanţare

Obiective

5

Reabilitarea
sistemului de
alimentare cu
apă, a sistemului
de canalizare și
a stațiilor de
epurare din
aglomerările
Vaslui, Bârlad,
Huși și Negreşti
– județul Vaslui

POS MEDIU
– AXA 1

Reabilitarea
statiilor de tratare
si
de
epurare
pentru
Vaslui,
Barlad, Husi si
Negresti, extindere
retele de apa si
canalizare
in
Vaslui,
Barlad,
Husi si Negresti,
reabilitarea
si
extinderea
capacitatii
de
inmagazinare
a
apei in Vaslui,
Barlad, Husi si
Negresti, protectia
surselor de apa
bruta, statii noi de
pompare
si
reabilitare
aductiuni
si
refulari.

Total costuri proiect
101.809.063 Euro
Costuri
eligibile
81.534.245 Euro

Reabilitarea
sistemului de
alimentare cu
apă, a sistemului
de canalizare și
a stațiilor de
epurare din
aglomerările
Vaslui, Bârlad,
Huși și Negreşti

POS MEDIU
– AXA 1

Idem 5

Valoare totala, inclusiv TVA
-18.776.300 lei
Finantare nerambursabila-14.295.495 lei
Contributie proprie
-144.399 lei+ 1.170.363 lei
cheltuieli neeligibile
TVA- 3.166.043 lei

6

Proiect
retrospectiv

Valoarea totală estimata
(inclusiv TVA), din care
cofinantare CJ Vaslui
–
–

Perioada
de
implement
are
iulie 2013 –
decembrie
2017

Aplicant si
parteneri
SC
AQUAVAS
SA VASLUI

Stadiul implementarii
S-au semnat 4 contracte: un contact de
asistenta tehnica, un contract de audit, un
contract privind reabilitarea statiilor de
tratare in Vaslui, Barlad si Husi si un
contract privind reabilitarea statiilor de
epurare in Vaslui, Barlad si Husi. Aceste
contracte sunt in derulare.
Licitatiile pentru contractele privind
retelele de apa- canal au fost anulate.
Proiect propus pentru fazare (etapa II va fi
finantata prin POIM 2014-2020)
Grad de realizare – 20 %.

32.12.2015
30.06.2016

Consiliul
Judetean
Vaslui

Proiect retrospectiv (lucrari executate cu
finantare din fonduri de la bugetul de stat
si bugetul local, admis pentru decontare
din Fondul de coeziune)
-6 contracte de lucrari- finalizate
-contractul de publicitate si informare- in
curs de achizitie
-contractul de audit- in curs de achizitie
Grad de realizare- 99,6%

Nr.
Crt

Titlul
proiectului

Sursa de
finanţare

Obiective

Valoarea totală estimata
(inclusiv TVA), din care
cofinantare CJ Vaslui

Perioada
de
implement
are

Valoare totala, inclusiv TVA
-19.272.388 lei
Finantare nerambursabila-14.274.342 lei
Contributie proprie
-144.185 lei+ 1.169.070 lei
cheltuieli neeligibile
TVA- 3.684.791 lei

32.12.2015
30.06.2016

Aplicant si
parteneri

Stadiul implementarii

Etapa I– județul
Vaslui
7

Reabilitarea
sistemului de
alimentare cu
apă, a sistemului
de canalizare și
a stațiilor de
epurare din
aglomerările
Vaslui, Bârlad,
Huși și Negreşti

POS MEDIU
– AXA 1

Centru pentru
Educatie
Incluziva
Negresti

Programul
Operaţional
Regional
2007-2013,
AXA 3, DMI
3.4

Idem 5
Proiect
retrospectiv

Consiliul
Judetean
Vaslui

Grad de realizare- fizic 75 %
Valoric- 60%

Etapa II– județul
Vaslui

8

Proiect retrospectiv (lucrari executate cu
finantare din fonduri de la bugetul de stat
si bugetul local, admis pentru decontare
din Fondul de coeziune)
-5 contracte de lucrari- finalizate
-1 contract de lucrari (retele apa si
canalizare in zona Birlad)- in curs de
executie- 7%
-contractul de publicitate si informare- in
curs de achizitie
-contractul de audit- in curs de achizitie

Cresterea calității
serviciilor
educaționale
pentru elevii CSEI
Negrești, prin
asigurarea unor
spații educaționale
și de recuperare
dotate și echipate
la standard
europene.

- contractul iniţial de lucrari
nr.1629/18.02.2015 pentru modernizarea
Centrului pentru Educaţie Incluzivă
Negreşti în derulare:
grad de realizare valoric: 87,24%;
grad de realizare fizic: 90%
5.963.257,77 lei, din care:
4.372.540,00 lei finantare
nerambursabila,
87.450,80 contribuție CJ
Vaslui
1.036166,25 lei- TVA

29.11.2014
30.06.2016

CJ Vaslui

- contactul de lucrări suplimentare nr.
11703/14.10.2015 pentru executie
termosistem, conform PTh revizuit, în
derulare:
grad de realizare fizic şi valoric:
65,47%;
grad de realizare fizic: 70%
- toate dotările (didactice, echipamente
medicale, mobilier, dotări PSI,
echipamente IT şi sportive) prevăzute în
cadrul proiectului au fost livrate şi
recepţionate;

Nr.
Crt

9

Titlul
proiectului
Şcoala te face
OM!

Sursa de
finanţare
Mecanismul
ui Financiar
al Spațiului
Econimic
European
(SEE) 20092014
Apelul
“SINERGII
pentru
VIITOR” –
“Copii aflați
în situații de
risc”.

Obiective

Implementarea
unor noi servicii
integrate în toate
cele 81 de comune
din mediul rural din
Județul Vaslui, în
vederea prevenirii
abandonului școlar
și
a
creșterii
participării școlare
a minim 1200 de
copii din clasele IIV (300 de etnie
roma), cu risc de
abandon școlar din
cauza
sărăciei,
problemelor
a
familiale
și
izolării.

Valoarea totală estimata
(inclusiv TVA), din care
cofinantare CJ Vaslui

1.863.624,71 lei, din care
contribuţia financiară a CJ
0 lei

Perioada
de
implement
are

21.01.2015
30.04.2016

Aplicant si
parteneri

Stadiul implementarii

CJ Vaslui

- a fost lansat oficial proiectul
- a fost finalizată selectarea grupul tinta a
proiectului (1200 copii, 940 parinti dintre
care 235 de etnie roma);
- a fost finalizata selectia profesorilor care
vor deveni educatori parental şi instruţi’
- s-au multiplicat materialele informative
si s-au distribuit la toate scolile selectate;
- s-a creat Centrul Judetean de Resurse
"Scoala te face OM!";
-s-au conceput si multiplicat materialele
de lucru specifice activitatilor cu profesorii
si copii;
- au fost finalizate activităţile cu profesorii
care vor desfăşura activităţi non-formale
cu copiii;
- sunt in curs de finalizare activităţile de
educaţie parentală cu părinţii;
- sunt in derulare activităţile cu copiii.
Proiectul va fi continuat cu o noua
finanţare, prin facilitatea PLUS, pentru
care se estimează semnarea contractului
la sfarşitul lunii martie, cu o valoare de
aprox. 200,000 euro.
grad de realizare:
fizic 87%; valoric 62%

