
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 157 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a  
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  

„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 13576/02.09.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- avizul nr.5/17.08.2022 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului Județean 

Vaslui;  
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13578/02.09.2022, respectiv                                                 
nr. 13707/07.09.2022; 

- 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, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

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; 
- art. 1 alin. (2), lit. d), art. 5 alin. (1), lit. a), art. 12 și anexa nr. 10 din H.G.                             

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;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 110/2022 privind aprobarea extinderii 
suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”; 

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 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) a obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr.2 Vaslui”, conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 



 
Art.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire 
secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” se abrogă.  

Art.4. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Tehnică și Direcția 
Economică 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 - secțiunea 
”Monitorul Oficial Local”. 
                                                                                                             

          Vaslui, 13 septembrie 2022 
 
 

 
 

                 PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
        
 
 

                                                                       Contrasemnează, 
                                                                     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                       Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea a fost adoptată cu 31 voturi “pentru”,                
          0 voturi “împotrivă” și 0 “abțineri”.    

 



                                                                                               Anexa nr. 2 
la Hotărârea nr. 157/2022 

 
 

INDICATORI  TEHNICO – ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiţii „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 

 
 
 
Beneficiar: UAT Județul Vaslui 
Amplasament: Municipiul Vaslui, str. Ghelerter, nr. 2, Județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                   385.555.807,62 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                         267.554.582,83 lei 
- Capacităţi: 
Obiectul 1 – Demolări 

- Corp C1 - Secția de infecțioase și cronici  
- Corp C2 - Secția triaj psihiatrie și cabină poartș  
- Corp C3 – Arhivă  
- Corp C4 - Secția de Psihiatrie  
- Corp C5 - Spălătorie (clădire abandonată)  
- Corp C6 - Bazin îngropat (subteran)  
- Corp C7 – Magazie (baracă metalică)  

Obiectul 2 – Zid de sprijin 
- Zid de sprijin din piloți armați individual din beton armat și grindă de coronament 

Obiectul 3 - Corp 1 (Secție psihiatrie + cronici) 
- Suprafață construită: 3.908,45 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 22.723,25 mp 

Obiectul 4 – Corp 2  (Secție boli infecțioase) 
- Suprafață construită: 1.826,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 12.786,9 mp 

Obiectul 5 – Clădire Grup Electrogen  
- Suprafață construită: 38,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 38,25 mp 

Obiectul 6 – Clădire centrală termică  
- Suprafață construită: 150,00 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 150,00 mp 

Obiectul 7 – Clădire stație oxigen medical 
- Suprafață construită: 28,56 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 28,56 mp 

Obiectul 8 – Clădire deșeuri  
- Suprafață construită: 46,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 46,70 mp 

Obiectul 9 – Gospodărie de apă, Hidranți interiori, Hidranți exteriori, Stații de pompare  
- Suprafață construită: 304,40 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 304,40 mp 



Obiectul 10 – Bazin de retenție ape pluviale 
- Suprafață construită: 182,70 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 182,70 mp 

Obiectul 11 – Stație preepurare 
- Suprafață construită: 42,25 mp  
- Suprafață construită desfășurată: 42,25 mp 

Obiectul 12 – Rețele exterioare 
- Instalaţie de alimentare agent termic de încălzire 
- Instalaţii electrice 
- Instalaţia de alimentare cu apă rece 
- Instalația de stingere incendii cu hidranți exteriori 
- Instalația de canalizare menajeră 
- Instalatii gaze naturale 
- Instalatie Oxigen Medical 

Obiectul 13 – Sistematizare verticală 
- platformă carosabilă;  
- locuri de parcare;  
- alei pietonale noi;  
- trotuare de gardă a construcțiilor proiectate;  
- spațiu verde în jurul clădirii Corp 1/Corp 2 și în vecinătatea aleii parcărilor;  
- asigurarea scurgerii și captării apelor pluviale aferentă suprafețelor auto și 

pietonale;  
- siguranță rutieră 

Obiectul 14 – Cabină poartă 
- Modul tip container 

Obiectul 15 – Spații verzi 
Obiectul 16 – Împrejmuire 
Obiectul 17 – Branșamente 
Obiectul 18 – Organizare de șantier 

 
 
   Durata de realizare a investiţiei                                                luni              36 
 
 


