
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr.  3      
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență 
Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui"  

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 703 din 14.01.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 879/08.12.2021; 
-  avizul nr. 7/17.12.2021 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate nr. 704 din 14.01.2022 al Direcției Tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi 

de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
inconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. (f) din Ordonanța de urgență 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 și completările ulterioare;  
- art. 1 alin. (2) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. (a), art. 7, anexa nr. 4 și anexa nr. 5 din 

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

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

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

     HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă  obiectivului 
de investiție „Amenajare parc Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, 
comuna Codăești, județul Vaslui", prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție     
menționat la art. 1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești, județul Vaslui. 

Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Centrului de Asistență 
Medico - Socială Codăești, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

                                   
             Vaslui, 21 ianuarie 2022 

 
                PREȘEDINTE,  
                    Dumitru Buzatu     
                                            

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
Hotărârea a fost adoptată cu  29 voturi  “pentru”,    
          2 voturi “împotrivă” și 1 “abținere”. 
 

http://www.cjvs.eu/


Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. 3 /2022

























































































































 
 

                                                                                               Anexa nr.2 
la Hotărârea nr. 3/2022 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență Medico-Socială 

Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui” 
 
 
 

BENEFICIAR - CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ  CODĂEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 
 
1. Valoarea totală a investiției 
 Total general  1.302.837,11 lei (inclusiv TVA) 
 Din care C+M 1.012.359,24 lei (inclusiv TVA) 
 
Eșalonarea investiției, inclusiv TVA: 
- anul I -    total   - 1.181,95 (mii lei) 
       Din care C+M - 1.012,36 (mii lei) 

- anul II -    total   - 120,89 (mii lei) 
       Din care C+M - 0,00 (mii lei) 

 
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  este de 
24 luni. 
 
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- Alei pietonale – 1.520 mp; 
- Amfiteatru – 148 mp; 
- Fântână arteziană – diametru 6 m; 
- Spații verzi – 6.960 mp; 
- Bănci – 22 buc; 
- Coșuri de gunoi – 18 buc; 
- Stâlpi de iluminat – 19 buc. 

 
4. Surse de finanțare a investiției 

Investiția se va realiza din bugetul local al UAT Vaslui și fondurile proprii ale Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești, județul Vaslui 

  
 
 
 


