
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 176/2021 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului  
de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – 

limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în vederea depunerii în cadrul  
Programului național de investiții "Anghel Saligny" 

 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr.15503/25.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

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

al consiliului județean nr.15529/25.10.2021; 
- 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. 58/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)"; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 167/2021 privind aprobarea devizului 
general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați 
(Gara Tălășmani)"; 
            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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă cererea de finanțare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)" 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 

”Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați 
(Gara Tălășmani)” 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, 29 octombrie 2021 

 
    
                PREȘEDINTE,  
                   Dumitru Buzatu  

 
                                               
 

                                                                            Contrasemnează, 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  33 voturi  “pentru”,    
           0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”. 

 
 



         Anexa nr. 1 
  la Hotărârea nr. 176/2021 

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: 

Reabilitare și modernizare DJ 242 C: Limită Județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită Județ Galați (Gara Tălășmani) 

Tip proiect: Proiect cu o singură categorie de investiție; 

 Categoria de investiție: c) drumurile publice (construcție
nouă/extindere/reabilitare/modernizare);

Tip investiție: - obiectiv de investiții nou;
Amplasament: Amplasamentul investiției se află în intravilanul și extravilanul 

satelor Gara Docăneasa și Gara Tălășmani, comuna Vinderei, 
județul Vaslui 

 
Durata de implementare a 
obiectivului de investiții 
(luni): 

72 luni 

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

(număr/dată) 
. . . . . . . . . . . 

 Valoarea totală a 
obiectivului de investiții: 

23.138.771,85 lei (cu TVA) 

 Valoarea solicitată de la 
bugetul de stat: 

22.703.729,78 lei (cu TVA) 

 Valoarea finanțată de la 
bugetul local: 

435.042,07 lei (cu TVA) 

 Valoare calculată conform 
standardului de cost 

17.254.766,11 lei (fără TVA) 

 Cost unitar aferent 
investiției (calculat) 

2.754.152,61 lei (fără TVA) / km 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
c) Pentru drumurile publice:
- tip drum: drum județean
- clasă tehnică: Clasă tehnică V
- lungime drum: 6.265 metri;
- lucrări de consolidare: nu;
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: nu;
- trotuare: nu;
- locurile de parcare, oprire și staționare: nu;

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


- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: Pod dalat L = 5 m – 1 buc.,
Pod L = 10 m – 2 buc.;
- bretele de acces, noduri rutiere: nu;
- alte lucrări de artă: nu.  
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: 

 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 39.092,28 7.427,53 46.519,81

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

15.636,91 2.971,01 18.607,92

3.3 Expertizare tehnică 23.455,37 4.456,52 27.911,89

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 212.662,01 40.405,78 253.067,79
3.5.1 Temă de proiectare 1.563,69 297,10 1.860,79
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

62.547,65 11.884,05 74.431,70

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7.818,46 1.485,51 9.303,97

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

15.636,91 2.971,01 18.607,92

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.095,30 23.768,11 148.863,41

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 7.818,46 1.485,51 9.303,97
3.7 Consultanţă 71.929,80 13.666,66 85.596,46
3.8 Asistenţă tehnică 132.913,76 25.253,61 158.167,37

TOTAL CAPITOL 3 503.508,59 95.666,62 599.175,21

4.1 Construcţii şi instalaţii 17.103.626,78 3.249.689,09 20.353.315,87
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 15.152.399,74 2.878.955,95 18.031.355,69

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 1.951.227,04 370.733,14 2.321.960,18

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

4.5.2 Pentru care nu 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. 176 / 2021

DEVIZ  GENERAL      
al obiectivului de investiţie : „Reabilitare și modernizare DJ 242 C: Limită Județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită Județ Galați 

(Gara Tălășmani)”

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )



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 17.103.626,78 3.249.689,09 20.353.315,87

5.1 Organizare de şantier 181.303,66 34.447,70 215.751,36

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

181.303,66 34.447,70 215.751,36

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

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 202.776,39 0,00 202.776,39

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

86.424,65 0,00 86.424,65

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

17.284,93 0,00 17.284,93

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 86.424,65 0,00 86.424,65

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

12.642,16 0,00 12.642,16

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.485.506,74 282.246,28 1.767.753,02
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 1.869.586,79 316.693,98 2.186.280,77

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 19.476.722,16 3.662.049,69 23.138.771,85

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 17.284.930,44 3.284.136,79 20.569.067,23

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 23.138.771,85

buget de stat 22.703.729,78

buget local 435.042,07

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 4 15.152.399,74 1.951.227,04

Valoare investitie 17.254.766,11 2.221.956,05
Cost unitar aferent investiției 2.754.152,61 354.661,78

Cost unitar aferent investiției (EURO) 556.506,89 71.663,32

Data 19.10.2021
Curs Euro 4,9490

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

echivalenți beneficiari/ km)
6,265

Beneficiar:
UAT Județul Vaslui
Dumitru Buzatu - Președinte

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Capitolul 5
Alte cheltuieli

25.10.2021
25.10.2021
25.10.2021

C.O.




