
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTǍRȂREA nr. 77    
pentru aprobarea modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 

nr.27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
 tehnico - economici pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul 

proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu comun, Soroca - Vaslui”,  
cu modificările ulterioare  

 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6136 din 18.04.2022 al președintelui Consiliului 
Județean Vaslui; 

- rapoartele de specialitate nr. 6137/18.04.2022 și nr. 6165/18.04.2022 ale 
Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană, Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului 
înconjurător şi turism, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean și 
Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate, cultură, culte și 
sport; 

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 finanţele 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 27/20.02.2020 privind aprobarea 
Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiții 
realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului „Ștefan cel Mare - istorie comună, patrimoniu 
comun, Soroca - Vaslui”, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 212/2021 pentru aprobarea 
modificării anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul 
de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie 
comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”; 

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.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție 
realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu 
comun, Soroca-Vaslui”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.II. – (1)  Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico - economici pentru 
obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, 



istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, cu modificările ulterioare, se modifică 
și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentului act administrativ, 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 212/2021 pentru aprobarea modificării anexei nr. 
2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 27/2020 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții realizat de 
Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel Mare, istorie comună-patrimoniu comun, 
Soroca-Vaslui” se abrogă.  

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui                                
nr. 27/2020 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții realizat de Județul Vaslui în cadrul proiectului ”Ștefan cel 
Mare, istorie comună-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui” rămân neschimbate. 

Art.IV. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției 
Dezvoltare și Cooperare, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean.  

Art.V. -  Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general 
al judeţului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui, Direcției 
Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui și se va publica pe pagina de internet www.cjvs.eu – secțiunea 
„Monitorul Oficial Local”. 

 
        Vaslui, 21 aprilie 2022 

 
 

                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”. 

 



PROIECTANT:ENGINEERING PROJECT DEVELOPMENT SRL -BUCURESTI 
J40/8164/2008; CUI RO 23854142 

BENEFICIAR: JUDETUL VASLUI prin CONSILIUL JUDETEAN 

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV 

privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor 

Jn-e.x.. � /) r: I
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"STEFAN CEL MARE-ISTORIE COMUNA, PATRIMONIU COMUN, SOROCA-VASLUI" (RESTAURARE, CONSERVARE SI PUNERE IN VALOARE A UNEI PARTI 

DIN ANSAMBLUL MONUMENTAL"STATUIA ECVESTRA A DOMNITORULUI STEFAN CEL MARE" SI CONSTRUIREA UNUI PUNCT DE INFORMARE 

TURISTICA"" 

Nr. 
Valoare (fara 

TVA 
Valoare Valoare (fara 

TVA 
Valoare 

crt. 
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli TVA) (inclusiv TVA) TVA) (inclusiv TV A) 

euro euro euro lei lei lei 
1 2 3 ... 5 6 7 8 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 

1,1 Obtlnerea terenului 0,00 0,00 0,00 o o o 

1,2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 o o o 

1,3 AmenaJarl pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 o o o 

1.4. Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00 o o o 

TOTAL CAPITOL 1 o 

CAPITOLUL2 
o 

Cheltuieli Dentru asigurarea utllitătilor necesare obiectivului 

Se includ cheltuielile aferente asigurarii cu uti!itatile necesare functionarii obiectivului de 
680,58 129,31 809,89 3368,00 639,92 4007,92 

investit ie 

TOT AL CAPITOL 2 680,58 129,31 809,89 3368,00 639,92 4007,92 

CAPITOLUL3 
o 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 

3,1 Studii 772,32 146,74 919,07 3822,00 726,18 4548,18 

3.1.1. Studii de teren 772,32 146,74 919,07 3822,00 726,18 4548,18 

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00 o 0,00 o 

3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 o 0,00 o









Anexa nr.2 
                                                                                                la Hotărârea nr.77/2022        

                                                                                                
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

”Ștefan cel Mare-istorie comună, patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”(restaurarea, 
conservarea și punerea în valoare a unei părțo din Ansamblul monumental ”Statuia 

ecvestră a domnitorului Ștefan cel Mare” și construirea unui  
punct de informare turistică) 

 
 
 
Valoarea totală (INV): 2.650.237,718 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 535.579,14 euro; 
            din care C+M: 2.248.704,92 lei (inclusiv TVA), echivalentul a 454.403,16 euro. 
 
(1 Eur = 4,9432 Ron  curs BNR 15.04.2022) 
 
Capacități: 

Nr. de infrastructuri-ansamblu architectural conservat: 1 
Nr. de infrastructure turistice-punct touristic-construit: 1  

 
Durata de execuție a invesției: 14 luni  


