
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr.  9255/28.06.2021 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 95/28.06.2021               
privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 

„Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9255 din 28.06.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- solicitarea de clarificare 1 a OIPOR nr. 22145/OI/18.06.2021, înregistrată la 

Consiliul Județean Vaslui sub nr. 8823/18.06.2021; 
- avizul nr. 3 din data de 28.06.2021 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 

Județean Vaslui;  
- raportul de specialitate nr. 9258 din 28.06.2021 al Direcției Dezvoltare și 

Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică 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 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 și completările ulterioare;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan Vaslui”; 

-  Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 
ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan 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 judeţean. 

Art.V. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -Județul 
Vaslui, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui și se publică pe pagina de internet 
http://www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                   

                                                                           Vaslui, ___. 06. 2021 
 
 
 

         PREŞEDINTE, 
       Dumitru Buzatu 
 
 

                                                                                     Avizat  pentru legalitate:                  
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                   Diana – Elena Ursulescu 

 
   
 
 

 
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
      este necesar votul majorității absolute. 
 

 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 

http://www.cjvs.eu/
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DOCUMENTATIE DE AVIZARE A 
' 
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AUTORITATEA CONTRACTANTĂ: 
BENEFICIAR: 
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S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. VASLUI
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Pr. nr. 348/2020 
,,CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI"

ŞEF DE PROIECT:
ing. MOROŞANU LIVIU IONUŢ

SERVICII DE PROIECT ARE DE ARHITECTU 
arh. MITROFAN ALEXANDRA

SERVICII DE INGINERIE CIVILĂ:
ing. PANDELEA ALEXANDRU 

INGINER DE INSTALAŢII ŞI ECHIPAMENTE:
sanitare: ing. ŞUTEU CRISTIAN-ANDREI 

termice: ing. ŞUTEU CRISTIAN-ANDREI

electrice: ing. ŞUTEU CRISTIAN-ANDREI

ECONOMIC:
ing. PANDELEA ALEXANDRU

Contract nr. 8769 încheiat la data de: 12.06.2020
Beneficiar: Judeţul Vaslui
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Pr. nr. 348/2020 
,,CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.l. CONSTANTIN PUFAN VASLUI" 

Necesitatea acestei investiţii este justificată de obligaţia scăderii cheltuielilor cu 
utilităţile şi utilizarea energiilor regenerabile. 

Oportunitatea investiţei este justificată de posibilitatea obţinerii unei finanţări 
nerambursabile pentru realizarea unor proiecte ce vizează creşterea eficienţei energetice în 
clădirile publice. 

2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 
Obiectivul general al proiectului este in concordanta cu obiectivul specific al prioritatii 

de investitii, acesta fiind cresterea eficientei energetice in cladirile publice aflate in 
patrimoniul judetului Vaslui. 

Prin implementarea acestui proiect de creştere a eficienţei energetice se urmăreşte 
realizarea unui climat normal de desfăşurare a activităţilor curente ale CSEI 
„Constantin Pufan" Vaslui prin asigurarea unui grad sporit de confort termic cât şi 
eficientizarea utilizării resurselor ce concură la acesta: eficienţă în producerea şi 
transportul agentului termic pentru încălzire, creşterea gradului de izolare a clădirilor, 
reducerea consumului de energie electrică, introducerea sistemelor alternative de 
producere a energiei din surse regenerabile, reducerea nivelului de intervenţie a 
operatorilor pentru monitorizarea funcţionarii şi întreţinerii elementelor sistemului. 

Programul de funcţionare al şcolii este de la 8,00 + 14,00 (ora de curs fiind de 50 
minute şi pauza de 10 minute). În intervalul orar 11,00 - 19,00 elevii şcolii participă la 
programele de recuperare specifice: TTL, kinetoterapie, activităţi în aer liber, terapie 
educaţională complexă şi integrată şi activităţi legate de formarea autonomiei personale şi 
sociale. 

Căminul internat şi cantina, funcţionează în timpul semestrelor şcolare. În căminul 
internat vor putea fi cazaţi 80 elevi. În cadrul cantinei vor putea lua masa un număr de 50 de 
elevi / serie. 

Şcoala oferă o educaţie de calitate, concretizată în rezultatele obtinuţe în procesul 
instructiv - educativ, cât şi în rezultatele obţinute la concursuri şcolare şi extraşcolare, 
destinate elevilor cu cerinţe educaţionale speciale .. 

Personalul didactic încadrat în anul scolar 2019 - 2020 este foarte bine pregătit, 
participând la multe cursuri de perfecţionare organizate de Casa Corpului Didactic Vaslui, 
continuând studiile universitare sau post universitare, unnând diferite stagii de pregătire 
pentru master. 

Obiectivul specific 
Realizarea lucrărilor de modernizare şi reabilitare a clădirilor şcolii, cantinei şi a 

căminului internat din cadrul Centrului Şcolar pentru Educaţie lncluzivă „Constantin Pufan" 
Vaslui în concordanţă cu standardele în vigoare şi concluziile auditurilor energetice şi a 
expertizelor tehnice realizate pentru clădirile analizate. 

Obiectivul specific din cadrul proiectului constă în creşterea eficienţei energetice a 
imobilelor „CSEI Constantin Pufan" Vaslui, având ca rezultat scăderea consumului anual de 
energie finală, prin reabilitarea termică şi introducerea utilizării energiei alternative, până la 
sfârşitul anului 2023. Implementarea acestui proiect va duce la: 

- creşterea eficienţei energetice în clădirile publice îndeosebi a celor care înregistrează
consumuri energetice mari din municipiul Vaslui, judeţul Vaslui; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie, pentru asigurarea necesarului de energie a
clădirilor ce formeaza imobilul CSEI C-tin Pufan, Vaslui. 
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Pr. nr. 348/2020 
,,CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUF AN VASLUI" 

lege 
7.3. Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de 

Extras de carte funciară anexat documentaţiei 

7.4. Avize privind asigurarea utilităţilor, în cazul suplimentării capacităţii 
existente 

Nu este cazul 

7.5. Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, 
măsuri de diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 
prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentaţia tehnico-economică 

Notificare a Agenţiei de Protecţia Mediului Vaslui 

7.6. Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, care pot condiţiona soluţiile 
tehnice, precum: 

a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă
ridicată pentru creşterea performanţei energetice; 

Nu este cazul 

b) studiu de trafic şi studiu de circulaţie, după caz;
Nu este cazul.

c) raport de diagnostic arheologic, în cazul intervenţiilor în situri arheologice;
Nu este cazul.

d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice;
Nu este cazul.

Nu este cazul. 
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.CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. "C-TIN PUFAN" VASLUI" 

3. BORDEROU

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capat
2. Lista de responsabilităţi şi semnături
3. Borderou
4. Memoriu tehnic lnstalatli Electrice

8. PIESE DESENATE

E.01 - Plan de situatie - lnstalatii Electrice - Plan coordonator retele exterioare
E.02- Plan Parter - Scoala - lnstalatii Electrice - Curenti tari
E.03 - Plan Etaj - Scoala - lnstalatii Electrice - Curenti tari
E.04- Plan Parter - Scoala - lnstalatii Electrice - Curenti slabi
E.05 - Plan Etaj - Scoala - lnstalatii Electrice - Curenti slabi
E.06 - Plan Demisol - Cantina - lnstalatii Electrice - Curem a
E.07 - Plan Parter -Cantina - lnstalatii Electrice.7�rerftilari\' Ir 1.
E.08- Plan Demisol-Cantina- lnstalatii Elecyice,- Curen��bk r,

?E.09 - Plan Parter - Cantina - lnstalatii Elect9ce� Cu�nn slaol 1 

E.1 O - Plan Subsol - Carnin internat- lnstalatii Bectrice..�Curenti tari\
E.11 - Plan Parter - Camin internat - Instala ii Eleftrlc� CU(r!JQ, tari ' •
E. 12 - Plan Etaj 1 - Camin internat- lnstalatl· s}iGtHce'lÎCureeti t�ri. �
E.13 - Plan Etaj 2 - Camin internat - lnstalatii ţleftrice�-�w�nlhtafi <.v

CJ 

E.14 - Plan Subsol - Camin internat- lnstalatii lilectric�tg9inţi.sla_J2i'
E.15 - Plan Parter - Camin internat - lnstalatii El�trl€e ::cGvfentR§J�1' _
E.16 - Plan Etaj 1 - Carnin internat- lnstalatii Electrice�labi
E.17 - Plan Etaj 2 - Camin internat- lnstalatii Electrice - CurenU slabi
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2. LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

SEF PROIECT: 

PROIECTANT DE SPECIALITATE: 

S.C. CIVIL PROIECT S.R.L. / S.C. F

ING. SUTEU CRISTIAN • ANDREI
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,,CREŞTEREA EFICIENŢEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.1. "C-TIN PUFAN" VASLUI" 

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A 

LUCRARILOR DE INTERVENTIE 

Pr. nr. 348/2020 

Nr. 348 / 2020 

,,CRESTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A 

IMOBILELOR C.S.E.I. CONSTANTIN PUFAN VASLUI" 

- INSTALATU TERMICE·

Beneficiar: 
Amplasament: 

• 2020 •













































































































































































































































































                                                                                                  Anexa nr.2 
                                                                                la Hotărârea nr._______/2021 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 

”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILELOR C.S.E.I. 
CONSTANTIN PUFAN VASLUI” 

 
BENEFICIAR- JUDEȚUL VASLUI 
 
1. Valoarea totală a investiției 
  Valoarea totală a investiției (cu TVA): 14.987.646,10 lei    
  Din care C+M (cu TVA): 11.405.572,87 lei        
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
    Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 24 luni.  
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 
    Numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creştere a eficienţei energetice – 3: 

Clădire școală – 115 elevi 
- Aria construită   Ac = 1.037,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 1.792,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.274,06 m.p. 
- Regim de înălțime:  parter + etaj 

Clădire cantină – 50 locuri / serie 
- Aria construită   Ac = 566,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 816,00 m.p. 
-  Aria utilă    Au = 609,01 m.p. 
- Regim de înălțime:  demisol parțial + parter  

Clădire cămin internat – 80 locuri de cazare 
- Aria construită   Ac = 609,00 m.p. 
- Aria desfășurată construită Ad.c = 2.436,00 m.p. 
- Aria utilă    Au = 1.624,62 m.p. 
- Regim de înălțime:  subsol tehnic + parter + 2 etaje 
În urma implementării măsurilor de crestere a eficientei energetice se va inregistra:  
- un consum de energie finală în clădirile publice ce fac obiectul investiției - 1.162.760,66 

kWh/an 
- scăderea anuală estimată a gazelor cu efect de seră – 0,223 tone CO2/an 
- scăderea consumului anual de energie primară – 1.162.760,66 kWh/an 
- scăderea consumului anual de energie finală în clădirile publice (utilizând surse 

neregenerabile) (tep) - 1.162.760,66 
- scăderea consumului anual specific de energie primară (utilizând surse neregenerabile) 

(kWh/m2/an) total – 1144,88 
- scăderea consumului anual specific de energie primară pentru încălzire utilizând surse 

neregenerabile – 1123,24 kWh/an 
- scăderea consumului anual specific de energie finală în clădirile publice utilizând surse 

neregenerabile - 1.162.760,66 kWh/an 
- numărul clădirilor care beneficiază de măsuri de creștere a eficienței energetice 3. 
 
Cladire scoala – C1 

- Nivelul esimat al gazelor cu efect de sera(CO2): 35,24[kg/m2an] = 
0,03524[tone/m2an] 

- Consumul anual de energie primara = 190.585,95[kWh/an] 



- Consumul anual de energie finala in cladirea publica(utilizand surse neregenerabile) = 
135.392.2[kWh/an]  

- Consumul anual specific de energie primara(utilizand surse neregenerabile) = 
106,29[kWh/m2/an], din care pentru incalzire/racire = 89,97[kWh/m2/an] 

- Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile = 55.193,75[kWh/an], 
din care pentru incalzire/racire = 55.193,75[kWh/an] 

- Consumul anual de energie pentru preparare apa calda = 4,664[kWh/m2an] = 
5.941,003[kWh/an] 

- Consumul anual de energie pentru preparare iluminat = 11,70[kWh/m2an] = 
14.903,46[kWh/an] 

- Procentul din consumul total de energie primara care este realizat din surse 
regenerabile de energie = 29% 

Reducerea gazelor cu efect de sera = 90,05[kg/m2an] = 0,09005[tone/m2an] 
 
Cladire cantina – C2 

- Nivelul esimat al gazelor cu efect de sera(CO2): 32,03[kg/m2an] = 
0,03203[tone/m2an] 

- Consumul anual de energie primara = 79.761,11[kWh/an] 
- Consumul anual de energie finala in cladirea publica(utilizand surse neregenerabile) = 

56.659,52[kWh/an]  
- Consumul anual specific de energie primara(utilizand surse neregenerabile) = 

93.23[kWh/m2/an], din care pentru incalzire/racire = 76,79[kWh/m2/an] 
- Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile = 

23.101,585[kWh/an], din care pentru incalzire/racire = 23.101,585[kWh/an] 
- Consumul anual de energie pentru preparare apa calda = 4,511[kWh/m2an] = 

2.741,56[kWh/an] 
- Consumul anual de energie pentru preparare iluminat = 11,97[kWh/m2an] = 

7.274,76[kWh/an] 
- Procentul din consumul total de energie primara care este realizat din surse 

regenerabile de energie = 29% 
Reducerea gazelor cu efect de sera = 84,46[kg/m2an] = 0,08446[tone/m2an] 
 
Cladire internat – C3 

- Nivelul esimat al gazelor cu efect de sera(CO2): 24,22[kg/m2an] = 
0,02422[tone/m2an] 

- Consumul anual de energie primara = 146.185,38[kWh/an] 
- Consumul anual de energie finala in cladirea publica(utilizand surse neregenerabile) = 

103.845,03[kWh/an]  
- Consumul anual specific de energie primara(utilizand surse neregenerabile) = 

88.58[kWh/m2/an], din care pentru incalzire/racire = 41,80[kWh/m2/an] 
- Consumul anual de energie primara utilizand surse regenerabile = 42.340,35[kWh/an], 

din care pentru incalzire/racire = 42.340,35[kWh/an] 
- Consumul anual de energie pentru preparare apa calda = 11,37[kWh/m2an] = 

18.285,23[kWh/an] 
- Consumul anual de energie pentru preparare iluminat = 11,42[kWh/m2an] = 

18.365,64[kWh/an] 
- Procentul din consumul total de energie primara care este realizat din surse 

regenerabile de energie = 29% 
Reducerea gazelor cu efect de sera = 47,32[kg/m2an] = 0,04732[tone/m2an] 
 
Surse de finanțare a investiției 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 
- Bugetul local 



































ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9255/28.06.2021 

      
 
                                     REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor  

C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
În luna martie 2020, Autoritatea de Management pentru Programul Operațional 

Regional a lansat apelul de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice, din cadrul Programului 
Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020. 

UAT Județul Vaslui a depus în aplicația MySMIS, în data de 11.08.2020, cererea de 
finanțare cu titlul ”Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan 
Vaslui”  – Cod SMIS 138545, în cadrul apelului mai sus menționat. La momentul actual, 
cererea de finanțare se aflã în etapa de verificare a conformitãții administrative și 
eligibilitãții. În cadrul acestei etape, OIPOR a transmis solicitarea de clarificări nr. 1, nr. 
22145/OI/18.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub numărul 
8823/18.06.2021.  

În vederea finalizării etapei de verificare a conformității administrative și 
eligibilității cererii de finanțare, a fost necesară clarificarea unor aspecte ce impun 
actualizarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a 
imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”. 

Documentația tehnico-economică (faza DALI) și indicatorii tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiție anterior menționat au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 142/2020, fiind anexe la această hotărâre.  

Se impune modificarea anexelor amintite întrucât documentația tehnico-economică 
(faza DALI) a mai primit viza unui expert tehnic, studiul topografic integral a primit viza 
OCPI, auditul energetic a fost completat cu informații legate de consumurile de energie 
primară utilizând surse neregenerabile, iar devizul general s-a modificat prin 
majorarea valorii eligibile a proiectului și reducerea cheltuielilor neeligibile aferente 
proiectului.  

Conform specificațiilor Ghidului solicitantului, depunerea documentului intern 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului este obligatorie.     

Termenul limită de răspuns la solicitarea de clarificare nr. 1 este 28.06.2021, cu 
posibilitatea transmiterii în cel mai scurt timp posibil (maxim 5 zile) a actului 
administrativ propus spre dezbatere și aprobare, în vederea finalizării etapei de 
verificare a conformitãții administrative și eligibilitãții cererii de finanțare. 

 În acest sens, propunem aprobarea modificării și înlocuirii anexelor nr. 1 și nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2020 cu anexele nr.1 și nr.2 la prezentul 
proiect de hotărâre.  

II. Impactul socio-economic: 
Prin implementarea acestui proiect de creștere a eficienței energetice se urmărește 

realizarea unui climat normal de desfășurare a activităților curente ale CSEI ”Constantin 
Pufan” Vaslui prin asigurarea unui grad sporit de confort termic, cât și eficientizarea 
utilizării resurselor ce concură la acesta: eficiență în producerea și transportul agentului 
termic pentru încălzire, creșterea gradului de izolare a clădirilor, reducerea consumului 



de energie electrică, introducerea sistemelor alternative de producere a energiei din 
surse regenerabile, reducerea nivelului de intervenție a operatorilor pentru 
monitorizarea funcționarii și întreținerii elementelor sistemului. 

Obiectivul general, preconizat a fi atins prin realizarea investiției, este creșterea 
nivelului eficienței energetice a imobilului și implicit reducerea costurilor de 
funcționare, creșterea gradului de confort a utilizatorilor și reducerea impactului 
negativ asupra mediului. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. 
IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: modificarea și înlocuirea 

anexelor nr. 1 și nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 142/2020. 
V.Consultări derulate în vederea derularii elaborării proiectului de hotărâre în 

cauză: obținerea avizului nr. 3/2021 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 
Județean Vaslui. 

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

VII.Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instuționale și 
funcționale 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. 

VIII.Concluzii, constatări și propuneri: 
Luând în considerare cele de mai sus, considerăm necesară și oportună aprobarea 

proiectului de hotărâre anexat, în vederea accesării fondurilor nerambursabile din 
cadrul apelului de proiecte cu titlul POR/2020/3/3.1/B/2/NE, Axa prioritară 3, 
prioritatea de investiții 3.1, operațiunea B – clădiri publice, din cadrul Programului 
Operaţional Regional pentru perioada 2014-2020. 

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre, care a fost 
elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, în vederea aprobării în prima ședință ordinară. 

 
 

PREŞEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr. 1 și nr. 2 ale 

Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor  
C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui” 

  
În conformitate cu prevederile 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, Direcţia Dezvoltare și Cooperare, în calitatea 
sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. Constantin Pufan Vaslui”. 

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

 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/ dezvoltarea economico - 

socială a județului/aprobare documentații tehnico-economice; 
b) Impactul financiar asupra bugetului: nu este cazul. 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 

Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și 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:  

- 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 și completările ulterioare;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 124/2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiție „Creșterea eficienței energetice a imobilelor C.S.E.I. 
Constantin Pufan Vaslui”; 

-  Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punctul de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens 
în care propunem analizarea și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima 
ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
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