
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 14768/13.10.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 173/2021 
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați 
ai obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara 

Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) " 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 14768/13.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 2851/21.09.2021; 
- avizul nr. 5 din 13.10.2021 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. 14786/13.10.2021, respectiv 
nr.14851/14.10.2021; 

- 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 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;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2021 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ 
Galați ( Gara Tălășmani ) "; 

în temeiul art. 182 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 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție " Reabilitare 
și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara 
Tălășmani ) ", conform anexei nr. 1. 

Art.II. (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție 
" Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați  
( Gara Tălășmani ) ", conform anexei nr. 2. 

     (2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa 



) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) ", se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta 
hotărâre. 

Art.III. – Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.IV. – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile 
prezentei hotărâri. 

Art.V. – 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 și în Monitorul Oficial 
Local. 

 
                                                                                                      Vaslui, _________ 2021 
 
                         PREŞEDINTE,               
                       Dumitru Buzatu                                      

                    Avizează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                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. 1 

la Hotărârea nr. ___________ / 2021

Valoare             
(fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 0,00

2. Cheltuieli aferente asigurării cu utilităţile necesare 
funcţionării obiectivului de investiţii 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 39.092,28 7.427,53 46.519,82
3.1.1 Studii de teren 31.273,83 5.942,03 37.215,85
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 7.818,46 1.485,51 9.303,96
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații 15.636,91 2.971,01 18.607,93

3.3 Expertiză tehnică 23.455,37 4.456,52 27.911,89

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 212.662,02 40.405,78 253.067,80
3.5.1 Temă de proiectare 1.563,69 297,10 1.860,79
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor 
de intervenții și deviz general 62.547,65 11.884,05 74.431,71

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vedere obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 7.818,46 1.485,51 9.303,96

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 15.636,91 2.971,01 18.607,93

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.095,30 23.768,11 148.863,41
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 7.818,46 1.485,51 9.303,96
3.7 Consultanță 71.929,80 13.666,66 85.596,46

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 62.547,65 11.884,05 74.431,71

3.7.2 Auditul financiar 9.382,15 1.782,61 11.164,76
3.8 Asistență tehnică 132.913,76 25.253,61 158.167,38

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 46.910,74 8.913,04 55.823,78
3.8.1.1. pe perioada de execuție a lucrărilor 31.273,83 5.942,03 37.215,85

3.8.1.2.
pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 
programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de 
către Inspectoratul de Stat în Construcții

15.636,91 2.971,01 18.607,93

3.8.2 Dirigenție de șantier 86.003,02 16.340,57 102.343,60
503.508,60 95.666,63 599.175,23

4.1 Construcții și instalații 17.103.626,78 3.249.689,09 20.353.315,87
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care 
necesită montaj 0,00 0,00 0,00

" Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județul Galaţi (Gara Docăneasa) - limită judeţ Galaţi (Gara Tălăşmani) "

Deviz general ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valori în LEI

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 3



4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

17.103.626,78 3.249.689,09 20.353.315,87

5.1 Organizare de şantier 181.303,66 34.447,70 215.751,36

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 181.303,66 34.447,70 215.751,36

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 202.776,39 0,00 202.776,39

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 86.424,65 0,00 86.424,65

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

17.284,93 0,00 17.284,93

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 86.424,65 0,00 86.424,65

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 12.642,16 0,00 12.642,16

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.485.506,74 282.246,28 1.767.753,02
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

1.869.586,79 316.693,98 2.186.280,77

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
19.476.722,17 3.662.049,70 23.138.771,87
17.284.930,44 3.284.136,78 20.569.067,22
18.895.532,48 3.590.151,17 22.485.683,65

581.189,68 71.898,52 653.088,23

                                                 PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

din care: C + M 
BUGET DE STAT
BUGET LOCAL

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL



 
 

    Anexa nr. 2 
                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
                         
 
                                                              

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii  " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ 

Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) " 
 
 

BENEFICIAR – U.A.T. JUDEȚUL VASLUI 
Amplasament – Drumul este situat în intravilanul și extravilanul U.A.T. Vinderei (satul Gara 
Docăneasa și satul Gara Tălășmani), județul Vaslui, nr. cadastral 70725, 70730, 70731, 70732, 
70735. 
 
1. Valoarea totală a investiției 
     ▪ Total general  23.138.771,87 lei ( inclusiv TVA ) 
     ▪ Din care C+M  20.569.067,22 lei ( inclusiv TVA )  

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

- Drum de interes județean: drumul județean DJ 242C, comuna Vinderei, județul Vaslui 
Viteza de proiectare minima: 40 km/h 
Suprafața ocupată de elementele  drumului = 79.567 mp 
Lungime drum modernizat : 6.265 ml 
Suprafață parte carosabilă și benzi de încadrare : 39.153 mp 
Poduri reabilitate: 3 buc., în lungime totală de 25 ml 
Podete tubulare noi : 8 buc. 
Podete reabilitate : 5 buc. 
Șanțuri din beton : 6.314 ml 
Șanturi din pământ : 6.166 ml 
Acostamente din piatră spartă : 6.166 ml 
Acostamente din beton C30/37 : 6.314 ml 
Intersecții drumuri laterale: 15 buc. = 670,00 mp 
Parapet direcțional : 1.396,00 ml. 
 

4. Surse de finanțare a investiției 
Sursele de finanțare a investiției se constituie în conformitate cu legislația în vigoare și constau în 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe 
garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile și alte surse legal constituite. 
  

 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 14768 din 13.10. 2021         
                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( 

Gara Tălășmani ) " 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
          Având în vedere evoluţia preţurilor la materialele de construcţii care generează 
cheltuieli imposibil de suportat de către beneficiari, se impune măsura ajustării prin 
actualizarea prețurilor pe baza indicelui de cost în construcții – total publicat de Institutul 
Național de Statistică, pentru a ține seama de orice creștere sau diminuare a costului 
materialelor pe baza căruia s-a fundamentat prețul. 
         Premisa, în cazul de față, o constituie intenția introducerii obiectivului de investiții 
în Programul național de investiții " Anghel Saligny ", program care permite promovarea 
obiectivelor de investiții astfel încât să se poată asigura accesul la servicii esențiale al 
întregii populații, creșterea calității vieții și evitarea riscului de depopulare în comunitățile 
subdezvoltate, precum și demararea procedurii de achiziție publică privind proiectarea și 
execuția  obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați 
( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) ". 
          Din acest motiv, pentru a se putea realiza acest obiectiv de investiții este necesar 
ca prețurile să fie aliniate la prețurile actuale de pe piață. 

Amintim că indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Reabilitare 
și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara 
Tălășmani ) " au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2021.  

Așadar, inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară în vederea aprobării 
devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – 
limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) ".  

II. Impactul socio-economic:  
           Beneficiile socio – economice ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării 
proiectului sunt : 

- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță; 
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului, 

zgomotului, noxelor; 
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții de 

confort și siguranță; creșterea implicit a calității vieții în mediul rural; 
- accesul facil la principalele obiective economice, sociale, culturale. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, valoarea totală 

fiind de 23.138.771,87 lei (inclusiv TVA), din care C+M 20.569.067,22 lei (inclusiv TVA). 
Se va avea în vedere identificarea altor surse de finanțare pentru ca impactul 

financiar să fie minim.     
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  

                Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 58/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Reabilitare și 



 

modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara 
Tălășmani ) ". 

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

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

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

         După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, 
Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean în vederea aducerii la îndeplinire. 

    Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial 
Local. 

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

inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara 
Tălășmani ) ". 
          Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată 
cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui. 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 14786/13.10.2021 
 

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 

tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 
C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) " 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4), coroborat cu art. 136 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ 
Galați ( Gara Tălășmani ) " și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ 
Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) "; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: Finanțarea investiției se va face din bugetul local al 
Județului Vaslui, valoarea totală fiind de 23.138.771,87 lei (inclusiv TVA), din care C+M 
20.569.067,22 lei (inclusiv TVA). 

Se va avea în vedere identificarea altor surse de finanțare pentru ca impactul financiar să 
fie minim.      

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 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. 
 

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

 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru Director executiv 13.10.2021  
Verificat  – Catalin Toma Director executiv adjunct 13.10.2021  
Verificat – Săponariu Costel Șef birou C.O.  
Întocmit 1 ex.– Caraiman Raluca-Iuliana Consilier 13.10.2021  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 14851/14.10.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită 

județ Galați ( Gara Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) " 

 

 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, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare DJ 242 C: limită județ Galați ( Gara 
Docăneasa ) – limită județ Galați ( Gara Tălășmani ) " 

 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: obiectivul de investiții "Reabilitare și 
modernizare DJ 242 C: limită județ Galați (Gara Docăneasa) – limită județ Galați (Gara Tălășmani)" se 
poate finanța pe parcursul mai multor ani de la bugetul local al județului în limita fondurilor alocate 
cu această destinație și în baza referatelor de necesitate ale compartimentelor din cadrul aparatului 
de specialitate. 

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 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  
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Către, 
CONSILI lJL .JlJDF,ŢF,AN VASLUI 

URMARK Adresa dvs. nr. 13447/20.09.2021. 
REFERITOR: Indicii preturilor productiei industriale pc total (piata interna si piata 

externa) 

VĂ COMUNICĂM datele solicitute: 

INDICII PREŢURILOR PRODUCŢIEI INDUSTRIALE PE TOTAL ( PlATA INTERNĂ ŞI 
PIA TA l�XTERNĂ) 

Iulie 2021/lulic 2020 113,96%, ----------------------------------------1
Iulie 2021/August 2020 114,19 1Yo 1-----��-------------------------------·-
lulie 2021/Februarie 2021 109,4l'Yo 

Indicii preturilor productici industriale pc total - cvolutia lunara - 2015 = I 00 

De fin itit 

Indicele preturjlor productici industriale (lPPI) masoara cvolutia de ansamblu a 
preturilor produselor/serviciilor industriale fabricate si livrate in prinrnl stadiu de 
comercializi:ire de producatorii interni intr-o anumita perioada (denumita perioada 
curenta) fata de o perioada anterioara ( denumita perioada de baza sau de 
relerinta). 

Periodicitate Lunara 

Surse ele date Cercetare statistica privind preturile prnductiei industriale 

Slera de cuprindere a IPP! este reprezentata de ansamblul produselor fabricate si 
comercializate (la intern si/sau la export) de catrc operatorii economici a caror 
activitate principala se înscrie in cadrul diviziunilor CAEN Rev. 

Metodologic acopera aproape in totalitate sectoarele industriilor extractiva si prclucratoarc, 
precum si sectorul energetic. ln calculul indicdui conform Regulamentului CE nr. 
1165/1998 amendat cu Regulamentul Parlamentului European nr. 1158 ?005 cu 
privire la statisticile pc termen scurt, nu se cuprind: - extractia minereu lor de 
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VASLUI 

Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 79, VASLU1 
Telefon: 0235315944; Fax: 0235311798 

e-mail: lele@vaslui.inssc.ro
wt>bsite: hltn://www.vaslui.inssc.ro 

uraniu si toriu; - prelucrnrea combustibililor nucleari; - fabricarea armamentului si 
munitiei; - constrnctia de nave si barei; - fabricarea de aeronave si nave spatiale; -
fabricarea vehiculelor militare de lupta: - colectarea si epurarea apelor uzate; -
colectarea. tratarea si eliminarea dcscurilor; activitati de recuperare a materialelor 
reciclabile; - activitati si servicii ele decontaminare; - productia fabricata si livrata 
in cadrul aceluiasi operator economic (consumul intern). Preturile incluse in 
calculul IPPI sunt fora TV A. IPPI este de tip Laspeyres si se determina pe baza 
unui sistem de ponderi constante. Valori le de ponderare pe clestinati i pentru toate 
nivele de agregare s-au determinat din Ancheta Statistica Anuala (structurala) in 
intreprinderi din anul de referinla 2015. Indicele preturilor productiei industriale 
pe total (piata interna si piata externa) se calculeaza ca medic aritmetica ponderata 
dintre indicele preturilor productiei industriale livrata pe piata interna si indicele 
preturi lor productici industriale I ivrata pc piata externa, pc fiecare nivel de 
agregare (clasa, grupa, diviziune, sectiune, total industrie). 

02-09-2021

Cu stimă, 

Numele si renumele runc\ia Data Sem 
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•!• Valoarea totală a investitiei 
' 

•!• Total general 23.138.771,87 lei (inclusiv TVA) 
•!• Din care C+M 20.569.067,22 lei (inclusiv TVA) 

•:• Durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni
Durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii este de 24 luni. 

•!• Surse de finantare a investitiei 
' ' 

Sursele de finanţare a investiţiei se constituie în conformitate cu legislaţia în vigoare şi constau din 
fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau 
contractate de stat, fonduri externe nerambursabile şi alte surse legal constituite. 

C. CONCLUZII

Analizând documentaţia prezentată în şedinţa de avizare din data de 13.10.2021, conform procesului-verbal al 
şedinţei de avizare nr. 4 / 13.10.2021, anexă la prezentul aviz, Consiliul Tehnico - Economic dă: 

AVIZ FAVORABIL 

pentru obiectivul 
11 Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 242C : Limită judeţ Galaţi (Gara Docăneasa) . Limită judeţ 
Galaţi (Gara Tălăşmani) 11 

Se avizează următorii indicatori tehnico-economici:

•!• Total general 23.138.771,87 lei (inclusiv TVA) 
•!• Din care C+M 20.569.067,22 lei (inclusiv TVA) 
•!• Capacităţi: 

Lungime drum modernizat : 6.265 ml 
Suprafaţă parte carosabilă şi benzi de încadrare : 39.153,00 mp 
Parte carosabilă - 5,50 m 
Acostamente -2 x 0,75 m 
Benzi de încadrare -2 x 0,25 m 
Poduri reabilitate: 3 buc., in lungime totală de 25 m 
Podete tubulare noi: 8 buc. 
Podete reabilitate : 5 buc. 
Şanţuri din beton : 6.314 ml 
Şanturi din pământ : 6.166 ml 
Acostamente din piatră spartă : 6.166 ml 
Acostamente din beton C30/37 : 6.314 ml 
Intersecţii drumuri laterale: 15 buc= 670,00 mp 
Parapet direcţional : 1.396,00 ml. 

•!• Durata estimată de realizare a obiectivului de investiţii este de 24 luni. 

PREŞEDINTE C.T.E. 
Mariana Vieru 

     Secretar C.T.E. 
Raluca - Iuliana  Caraiman




