
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

HOTĂRÂREA nr. 182/2021 
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului 

de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A)” 
 în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny” 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 15982/02.11.2021 al președintelui Consiliului Județean

Vaslui; 
- adresa Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației

nr.131961/27.10.2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15992/02.11.2021 și 
nr. 16038/02.11.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 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 şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului 
înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului

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; 
- 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;

în temeiul art. 182 și al art. 196 alin.(1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. – Se aprobă cererea de finanțare și devizul general estimativ pentru obiectivul 
de investiții „DJ 244 M: DN 24 - (Crasna) - Albești - Idrici - Roșiești (DJ 244 A)” în vederea 
depunerii în cadrul Programului national de investiții " Anghel Saligny ", conform anexelor              
nr. 1 și nr. 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Președintele consiliului județean și Direcția Tehnică din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 



Art.3. – 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, 03 noiembrie 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. 182/2021 

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: 

DJ 244 M: DN24 - (Crasna) – Albesti – Idrici – Rosiesti (DJ 
244 A) 

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 
comunelor Albești și Roșiești, 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: 

18.143.612,80 lei (cu TVA) 

 Valoarea solicitată de la 
bugetul de stat: 

17.615.664,90 lei (cu TVA) 

 Valoarea finanțată de la 
bugetul local: 

527.947,90 lei (cu TVA) 

 Valoare calculată conform 
standardului de cost 

11.682.795,66 lei (fără TVA) 

 Cost unitar aferent investiției 
(calculat) 

2.759.280,98 lei (fără TVA) / km 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII
c) Pentru drumurile publice:
- tip drum: drum județean
- clasă tehnică: Clasă tehnică V
- lungime drum: 4.234 metri;
- lucrări de consolidare: nu;
- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăți: da;
- trotuare: nu;
- locurile de parcare, oprire și staționare: nu;
- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: 1 Pod L = 12 m



- 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: 0721.452.333 

 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 

 
 



Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 182 I 2021 

DEVIZ GENERAL 
al obiectivului de investiţie : ,,DJ 244M: DN24 - (Crasna) - Albesti - Idrici - Rosiesti (DJ 244A}" 

Valoare ( inclusiv T.V.A.) 
Nr. Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

Valoare 
crt. de cheltuieli 

(fără T.V.A.) 
TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 

1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli oentru obtinerea si amenaiarea terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 
1.2 Amenaiarea terenului 0.00 0,00 0,00 

1.3 
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la 

0,00 0,00 0,00 
starea initială 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00 

Î 
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

0,00 0,00 0,00 
obiectivului 

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 

Capitolul 3 

Cheltuieli oentru nroiectare si asistentă tehnică 
3.1 Studii 43.734,73 8.309,60 52.044,33 

3.2 
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

17.493,88 3.323,84 20.817,72 
avize, acorduri si autorizatii 

3.3 Expertizare tehnică 34.987,76 6.647,67 41.635,43 

3.4 
Certificarea performanţei energetice şi auditul 

0,00 0,00 0,00 
enern:etic al clădirilor 

3.5 Proiectare 237.916,82 45.204,20 283.121,02 
3.5.1 Temă de proiectare 1.749,40 332,39 2.081,79 

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 

3.5.3 
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

69.975,53 13.295,35 83.270,88 
intervenţii si deviz !!eneral 

3.5.4 
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

8.746,94 1.661,92 10.408,86 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

3.5.5 
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic şi a 17.493,90 3.323,84 20.817,74 
detaliilor de executie 

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 139.951,05 26.590,70 166.541,75 

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 8.746,94 1.661,92 10.408,86 

3.7 Consultantă 87.469,41 16.619,19 104.088,60 

3.8 Asistentă tehnică 157.444,93 29.914,54 187.359,47 

TOTAL CAPITOL 3 587.794,47 111.680,96 699.475,43 

Capitolul 4 

Cheltuieli nentru investitia de bază 
4.1 Constructii si instalatii 12.782.747,01 2.428.721,93 15.211.468,94 

4.1.l Pentru care exista standard de cost 9.772.390,01 1.856. 754, 10 11.629.144,11 

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 3.010.357 ,00 571.967,83 3.582.324,83 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 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 

0,00 0,00 0,00 
necesită montai 






