
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 18685/15.12.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 234 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 
 Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” 

 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 18685/15.12.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 

Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 
18690/15.12.2021, respectiv nr. 18765/15.12.2021; 

- 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, Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, 
protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean și Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și 
familie, 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 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;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” Huși”; 

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 Județean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”, 
din cadrul proiectului SMIS 121046, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.II. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind 
aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”, 



din cadrul proiectului SMIS 121046, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 
privind privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” rămân nemodificate. 

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

Art.V. – Secretarul general al județului va comunica prezenta hotărâre, în 
termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţiei Dezvoltare și 
Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul 
Oficial Local. 

                              
                                                                                          Vaslui, ________12. 2021 

 
 

                            PREŞEDINTE,                 
                          Dumitru Buzatu                                      
 
 
 

                       Avizează pentru legalitate: 
                                                                                              Secretarul General al Judeţului     

                                                                                    Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
                                                                                       DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                                   Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                                              și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                              Director executiv,  
                                                   Mihaela Dragomir      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
        este necesar votul majorității absolute. 
                                                                                                                                                                   







 
    

                                                                                                Anexa nr. 2 
 la Hotărârea nr. ______/2021 

 
 
                                   PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI 

ai obiectivului de investiții  ”Reabilitare, modernizare și dotare 
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” 

 
 
BENEFICIAR- JUDEȚUL VASLUI 
 
a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată 

în lei, cu TVA și, respectiv fără TVA, din care construcții-montaj (C+M), în 
conformitate cu devizul general: 

 
Valoarea totală, inclusiv TVA:   15.213.701,36 lei 
din care C+M:                           12.827.757,20 lei 

 
b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță - elemente fizice/capacități 

fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții - și, după caz, 
calitativi, în conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în 
vigoare: 
 

Clădire cantină – 90 locuri / serie 
- Aria construită   Ac = 561,80 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 727,87 m.p. 
- Aria utilă             Au = 615,62 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol parțial + parter  
 
Clădire cămin internat – 111 locuri de cazare 
- Aria construită   Ac = 708,69 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 2.820,16 m.p. 
- Aria utilă             Au = 2.435,76 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol parțial + parter + 3 etaje 

 
c) Durata de realizare a investiției 
Durata de implementare a obiectivului de investiíi este de 65 de luni. 
Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 20 luni.  
 
d) Surse de finanțare a investiției 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 
- Bugetul local 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 18685 din 15.12.2021          
    
 

REFERAT DE APROBARE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, 

modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Unitatea Administrativ Teritorială Județul Vaslui implementează, începând cu data 

de 1.04.2019, proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială 
„Sfânta Ecaterina” Huși” , cod SMIS 121046, finanțat prin Programul Operațional Regional 
2014-2020, Axa prioritară 10, Prioritatea de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.2 - 
Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic și învățare pe tot 
parcursul vieții. 

Acest proiect are ca scop îmbunătățirea condițiilor în care își desfășoară 
activitatea elevii și cadrele didactice din cadrul Scolii Profesionale Speciale „Sfânta 
Ecaterina”  Huşi, prin investiții ce vor viza asigurarea unor facilități educaționale de înaltă 
calitate, în concordanță cu cerințele angajatorilor, cu tendințele evoluției economice și cu 
nevoile pieței muncii. 

În baza contractului de servicii nr. 16858/29.12.2017, încheiat cu S.C. CIVIL 
PROIECT S.R.L., a fost elaborată Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) 
care a fost anexată la cererea de finanțare, conform cerințelor din Ghidul Solicitantului. 
Indicatorii tehnico-economici propuși prin DALI au fost asumați de Consiliul Județean Vaslui 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24 din 27.02.2018. 

Cererea de finanțare depusă în februarie 2018 a fost aprobată la finalul anului 
2018 și, în data de 01.04.2019, a fost semnat cu Autoritatea de Management a Programului 
Operațional Regional contractul de finanțare nr. 4099, atribuindu-se în sistemul MY SMIS 
codul 121046. 

Pentru realizarea documentației tehnice (faza proiect tehnic de execuție) a fost 
încheiat, după reluarea procedurii de achiziție, contractul de servicii nr. 11.698/3.08.2020 
cu SC BALDESIGN SRL Iași, contract cu obiect principal prestarea de servicii „Proiectare și 
asistență tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiții „REABILITARE, 
MODERNIZARE ȘI DOTARE ȘCOALĂ PROFESIONALĂ SPECIALĂ „SFÂNTA ECATERINA” HUȘI”. 

În data de 14.12.2021 au fost recepționate, prin procesul verbal nr. 
18603/14.12.2021, serviciile de proiectare prestate în cadrul contractului de servicii nr. 
11698/03.08.2020. 

Documențatia tehnico-economică recepționată a adus o serie de modificări față 
de devizul estimativ al investiției elaborat la etapa DALI, după cum urmează: valoarea 
totală a investiției, inclusiv TVA, este de 15.213.701,36 lei, din care C+M:12.827.757,20 lei 
față de valoare totală investiție: 7.721.767,46 lei, inclusiv TVA, din care C+M: 5.786.094,14 
lei.    

Diferența de valoare dintre faza DALI și faza PTH este justificată de proiectant 
prin nota atașată prezentului referat și se fundamentează pe creșterea importantă a valorii 
manoperei, precum și pe majorările apărute la prețurile materialelor de construcții și 
echipamentelor din februarie 2018 (data elaborării și aprobării DALI) până în decembrie 
2021(data finalizării PTH). 

De asemenea, având în vedere noul calendar de activități al proiectului, durata 
de realizare a investiției trebuie corelată cu perioada de implementare a proiectului, după 
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cum urmează: 
§ Durata de implementare a obiectivului de investiții este de 65 de luni; 
§ Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 20 luni.  
Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere actualizarea devizului 

general (anexa nr.1 la proiect), precum și modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 24/2018, în sensul celor expuse mai sus.  

II. Impactul socio-economic:  
Prin  reabilitarea, modernizarea și dotarea spațiilor de recuperare, recreere, 

socializare, cazare și masa oferite de Școala  Profesională Specială  „Sfânta Ecaterina” Huși 
(în spațiile căminului internat și cantinei) tinerilor cu cerințe educative speciale (CES) din 
județul Vaslui care doresc să învețe o meserie și să integreze pe piața muncii, gradul de 
atractivitate al școlii va crește, astfel încât campusul va putea să atragă tineri cu 
dizabilități intelectuale din întreaga zona a Moldovei. 

Pentru elevii cu CES care provin in mare parte din familii defavorizate asigurarea 
condițiilor de cazare și masa pentru a urma o școală sunt esențiale în prevenirea 
abandonului școlar.  

Susținerea lor prin activități de recuperare, recreere,  socializare este extrem de 
importantă pentru a-i ajuta sa ajungă independenți din punct de vedere funcțional și, prin 
învățarea unei meserii adaptată nivelului lor de dezvoltare, să se integreze pe piața muncii. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
     Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 24/27.02.2018, care era de 7.721.767,46 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată, 
conform devizului general din decembrie 2021, este de 15.213.701,36 lei lei, inclusiv TVA, 
din cauza actualizării prețurilor la manoperă, materialele și echipamentele prevăzute, 
precum și a măsurilor suplimentare solicitate de ISU pentru acordarea avizului de securitate 
la incendiu.  
      Diferența de 7.491.933,9 lei, inclusiv TVA, va trebui suportată din bugetul local 
al Județului Vaslui pe anii 2022-2023. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
     Prezentul proiect de hotărâre modifică și înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 24/27.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 
„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activitățí de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al județului, în 
termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea 
aducerii la îndeplinire.  

Direcția Dezvoltare și Cooperare va continua procedura de modificare, prin act 
adițional, a contractului de finanțare pentru proiectul „Reabilitare, modernizare și dotare 
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu.  

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 

oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr.24/27.02.2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare 
și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”, în forma elaborată cu 
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sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui. 

 Propunem analizarea proiectului de hotărâre anexat, în vederea adoptării 
acestuia în prima ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 

PREȘEDINTE 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr. 18690 din 15.12.2021 
 
 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, 

modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși” 
 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a analizat 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala 
Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”, în raport cu atribuțiile și competențele 
specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/ dezvoltarea 
economico-socială a județului /aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru 
lucrările de investiții de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 24 din 27 februarie 2018 care era de  7.721.767,46 lei , inclusiv TVA, 
valoarea actualizată, conform Devizului general al obiectivului de investiții finalizat în 
decembrie 2021, este de 15.213.701,36 lei, inclusiv TVA. Creșterea valorii totale a fost 
cauzată de modificările solicitate de instituțiile avizatoare (ISU), precum și de 
actualizarea preturilor la manoperă,  materialele de construcții și echipamente necesare 
realizării obiectivului de investiții.  Diferența de 7.491.933,9 lei, inclusiv TVA, va trebui 
suportată din bugetul local al Județului Vaslui pe anii 2022-2023. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 
și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 
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; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare.  

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: 

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, anexa nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta 
Ecaterina” Huși” se modifică. 



 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea şi supunerea acestuia spre dezbatere în prima ședință a Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

 
                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Verificat/Avizat, Agafiței Emilian Director DDC 15.12.2021  

Întocmit, Vasiliu Cristina Sef serviciu/Manager proiect 
 15.12.2021  

 

  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
Direcția Economică 
Nr. 18765 din  15.12.2021 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Vaslui nr. 24/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 

„Reabilitare, modernizare și dotare Școala Profesională Specială „Sfânta 
Ecaterina” Huși” 

 
 
 În baza prevederilor art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare,  Direcția Economică a analizat proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 24/2018 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Reabilitare, modernizare și dotare 
Școala Profesională Specială „Sfânta Ecaterina” Huși”. 

În raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
Direcția Economică a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală / atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului; 

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: contribuția financiară a 
Județului Vaslui – Consiliul Județean Vaslui la realizarea investiției poate fi suportată 
din bugetul local al județului, în baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din 
cadrul aparatului de specialitate și în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare    
prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind  Codul administrativ, cu modificãrile 
și completările ulterioare; 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: nu este cazul. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea şi 

supunerea spre dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul Consiliului Judeţean 
Vaslui.      

  
 

Director executiv, 
 

Țuțuianu Mircea 
 

 






