
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 14938/15.10.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 176/2021 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”,  
cu modificările ulterioare 

 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 14938/15.10.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- avizul nr. 4/11.10.2021 al Consiliului Tehnico – Economic al Consiliului Județean 

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

Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 14979/15.10.2021, 
respectiv nr. 14944/15.10.2021; 

- 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, 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 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;  
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de 

fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
Unitate Primiri Urgențe”, cu modificările 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 Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție 
”Extindere Unitate Primiri Urgențe”, conform anexei nr. 1. 

Art.II. – Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Extindere Unitate Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare, se modifică, se 
completează și se înlocuiește cu anexa nr. 2.  

Art.III. Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 



             Art.IV.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
141/14.09.2018 privind privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de Primiri Urgențe 
și Realizare Heliport” și a cheltuielilor legate de proiect, cu  modificările ulterioare, rămân 
nemodificate. 

Art.V. – Președintele consiliului județean, Direcția Dezvoltare și Cooperare și 
Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la 
îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art.VI. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţiei Dezvoltare și 
Cooperare 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: 
                                                                                              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. 
                                                                                                                                                                   



PROIECTANT, 
SC COMPASSARCH SRL 
(CUI 37400549, J12/1713i2017) 

DEVIZUL GENERAL 
al obiectivului de investitii: 

EXTINDEREA UNITATII DE PRIMIRI URGENTE 

Nr. Valoare21 (fara TVA 
crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli TVAl 

lel lel 
1 2 3 4 

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 
1 1  Obtinerea terenului 0,00 O 00 
1.2 Amenajarea terenului 475 720.15 90 386.83 
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului si aducerea terenului la starea 1rnt1ală 115 827 W 22 007 19 
1 4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţ1lo1 20 000.0Cl 3 800.0CI 

TOTAL CAPITOLUL 1 611.547.44 116.194,02 
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utiliUtilor necesare obiectivului de investiţii 
TOTAL CAPITOLUL 2 303.300,00 57.627.00 
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţa tehnica 
3 1 Studii O 00 O 00 

3 1 1 Studii de teren 0.00 O 00 
3 1 2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 O 00 
3 1 3 Alte studii specifice O 0() O 00 

3 2  Documentatii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize acorduri şi autorizatu 2 500 00 475 00 

3 3 Expertizare tehnică 4 600.00 874.00 
3 4  Certificarea performante, energetice şi auditul energetic al clădirilor 4 500,00 855,00 
3 5 Proiectare 384 623,70 55 028,50 

3 5 1 Temă de proiectare O 00 o Q() 

3 5 2 Studiu de prerezabil,tate 0,0() 0,00 
3 5 3 Studiu de fezabilrtate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenii, si deviz 95 000,00 0,00 
Qeneral 
3.5 4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea ob\inerii 107 160 76 20 360,54 
avizeloriacordurilor/autoriz.atiilor 
3 5 5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic ş1 a detaliilor de execut,e 52 132.27 9 905,13 
3 5.6 Proiect tehnic şi detalii de executie 130 330,67 24 762,83 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 0.00 0,00 
3 7  Consultantă 79 764.92 15 155.34 

3 7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 79 764 92 15 155,34 
3 7 2 Auditul finaciar 0,00 O 00 

3 8  Asistenta tehnica 192 311,85 36 539.25 
3 8 1 Asistentă tehnică din partea proiectantului 57 693 55 10 961,77 
3 8 1 1 - pe perioada de execuţie a lucrărilor 43 270.16 8 221,33 
3 8 1 2 - pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al 14 423.39 2 740,44 
lucrărilor de e.xecutie avizat de către lns="'nratul de Stat în Const 
3 8 2 Dirigentie de santier 134 618,30 25 577,48 

TOTAL CAPITOLUL 3 668.300,47 108.927 ,09 
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru Investiţia de baza 
4.1 Constructi1 si lnstalatii 11 873 931,68 2 256 047 ,02 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 284 379,06 54 032,02 
4.3 Urnaje, echipamente tehnologice şi functionale care necesrtă montaj 6 094 242,20 1 157 906,02 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită montaj şi echipamenle O 00 O 0() 
de transoort 

45 Dolari 2 117 150,25 402 258,55 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 
TOTAL CAPITOLUL 4 20.369.703,19 3.870.243,61 
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de santier 111 760.72 21 234.54 

5 1 1 lucrări de construcţii pentru organizarea şantierului 60 183,62 11 434,89 
5 1 2 Cheltuieli conexe organizării santierulu, 51 577 10 9 799,65 

5 2  Comisioane, cote. taxe. costul credrtului 151 033 43 0,00 
5 2 1 Comisioanele şi dobânzile aferente credrtului băncii finanţatoare 0,00 0,00 
5 2 2 Cota aferentă ISC pentru controlul calrtăţii lucrărilor de construcţii 65.666,71 0,00 
5 2 3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi 13 133,34 0,00 
nenlru autorizarea lucrărilor de constructii 
5 2 4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 65 666 71 0,00 
5 2 5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de construire/desfiintare 6 566,67 0.00 

5 3  Cheltuieli diverse s1 nep, evazute 517 469.90 98 319.28 
5 4  Cheltuieli pentru informare şi publicitate 9 012 oa 1 723 68 

TOTAL CAPITOLUL 5 789.336,05 121.277,50 
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste 
6 1 Pregătirea personalului de exploatare 1 OOO 00 190 00 
6 2 Probe tehnologice si tesle 5 000,00 950,00 
TOTAL CAPITOLUL 6 6.000,00 1.140.00 
TOTAL GENERAL: 22.748.187,15 4.275.409,22 
din care: C+M (1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1) 13.133.341,80 2.4 5.334,95 

2) ln preturi la data de 30 07 2021 

Data. 
30.07.2021 

Beneficiar/Investitor, 
U.A.T. JUDETUL VASLUI 

Valoare cu TVA 

lei 
5 

O 00 
566.106,98 
137 834 48 

23 800 0() 
727.741,41, 

360.927,00 

O 00 
O OCl 
o Q[i 
o Q() 

2 975 00 
5 474,00 
5 355 00 

439 652,20 
0.00 
0,00 

95 OOO 00 

127 521.30 

62.037.40 
155.093,50 

0,00 
94 920.26 
94 920.26 

O 00 
228 851.10 

68 655,3:! 
51 491.4!1 
17 163.8:i 

160.195,78 
777.227,56 

14 129.978 70 
338 411,00 

7 252 148.2:! 
o Q() 

2 519 408,8() 
o.oa 

24.239.946,80 

132 995.26 
71 618,51 
61 376.75 

151 033 43 
0,00 

65 666,71 
13 133 34 

65 666.71 
6.566,67 

615 789.18 
10 795.68 

910.613,55 

1 190 00 
5 950,00 
7.140,00 

27.023.596,37 
15.628.6 76, 75 

Anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr ____ /2021



 
    

Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. ______/2021 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI 
ai obiectivului de investiții 

„Extindere Unitate de Primiri Urgențe”  
 
 

A. Indicatori economici: 
     Valoarea totală (INV) = 27.023.596,37 lei inclusiv TVA, din care 
     C+M = 15.628.676,75 lei inclusiv TVA 
 

B. Indicatori tehnici: 
- Sc totală propusă = 1532,67 mp 
- Sd totală propusă = 2324,90 mp 
- Su totală propusă = 1.640,55 mp 
- Suprafața teren: 40.411 mp; 
- P.O.T. propus: 16,76%; 
- C.U.T. propus: 0,439; 

 
1. Corp nou clădire: 
- Regimul de înălțime al corpului de clădire propus: Sparțial + P + 1Eparțial 
- Funcțiuni: cabinete medicale, saloane de pacienți, birouri, depozite, magazii 
- H max = 9,04 m 

 
• Sc extindere UPU = 1.417,86 mp, din care: 

 Sc construcție = 1079,68 mp 
 Sc copertină acoperită = 302,56 mp 
 Sc pasarelă de legătură = 35,62 mp. 

 
• Sd extindere UPU = 2.210,09 mp, din care: 

 Sd subsol = 713,43 mp 
 Sd parter = 1.417,78 mp 
   Sd etaj = 78,80 mp. 

 
• Su extindere UPU = 1.541,34 mp, din care: 

 Su subsol = 526,85 mp 
 Su parter = 953,59 mp 
 Su etaj = 60,90 mp. 

 
2.   Anexa: 
- Regimul de înălțime propus: P 
- Funcțiuni: cuprinde centrala termică, tablou general, grup electrogen, ECS 
- H max = 4,00 m 
- Sc anexă = 114,81 mp 
- Sd anexă = 114,81 mp 

 
C. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 14938 din 15.10.2021           
   

REFERAT DE APROBARE 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu 
modificările ulterioare 

 
 

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

de 13.03.2019, proiectul ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de 
investiții 8.1, operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Acest proiect are ca obiectiv îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor medicale 
de urgență furnizate cetățenilor de Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui.  

Principalele lucrări care vor fi executate, conform prevederilor din documentația 
tehnică elaborată, sunt:  

- lucrări de construire a unui corp nou de clădire, adecvate specificului pentru Unitate 
de Primiri Urgențe în vederea asigurării serviciilor medicale specifice la standardele 
medicale actuale. Noul corp reprezintă o extindere funcțională a spațiului actual al U.P.U., 
(care va rămâne în structura U.P.U. extins) şi va fi legat de clădirea existentă prin alungirea 
copertinei metalice din intrarea principală existentă a U.P.U. actual, montată pe structură 
ușoară din aluminiu. 

- construirea unei anexe, un corp independent de clădire, care să cuprindă centrala 
termică, tabloul general și grupul electrogen, centrală ECS, tablou electric securitate și 
camera acumulatorilor. 

- intervenții la nivel funcțional asupra Corpului de clădire în care își desfășoară 
activitatea UPU existent fapt care conduce implicit la schimbarea denumirilor unor 
încăperi. În toate încăperile în care vor fi operate aceste schimbări vor fi refăcute și 
finisajele (astfel încât acestea să fie adecvate noii funcțiuni). 

- lucrări de amenajări exterioare care vor cuprinde: 
• Amenajări de peisagistică; 
• Placarea acceselor în clădire cu granit antiderapant; 
• Construirea unei cai de acces spre parcarea din partea sudica a extinderii UPU. 
• Realizarea de drumuri şi alei de acces noi, cât şi refacerea celor existente; 
• Trotuare perimetrale cu lățimea minimă de 1,2m; 
• Asigurarea colectării apelor meteorice provenite de la amplasament prin intermediul 

rigolelor integrate în sistemul pietonal / rutier; 
• Gazonarea zonelor refăcute; 
• Realizarea unei parcări propuse, care va consta în reamenajarea platformei 

existente, prin bordurarea perimetrală a suprafeței de cca 480mp, având marcaje 
pentru 10 locuri de parcare aferente autoturismelor şi 3 locuri de parcare 
destinate persoanelor cu dizabilități. 
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- În conformitate cu necesitățile UPU, vor fi achiziționate echipamente medicale 
necesare asigurării unui grad superior de asistență şi tratament medical pentru toate 
cabinetele de specialitate prevăzute în cadrul construcției existente şi a construcției noi. 

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018. Aceasta a 
fost modificată în anul 2019 prin Hotărârea nr. 192/2019 după refacerea studiului de 
fezabilitate ca urmare a necesității eliminării din cadrul obiectului de investiție a 
heliportului. 

Pentru elaborarea documentației tehnico-economice faza proiect tehnic și obținerea 
autorizației de construire a fost încheiat contractul de servicii nr. 8233/04.06.2020 cu firma 
S.C. COMPASSARCH S.R.L. 

In baza acestui contract de servicii, firma S.C. COMPASSARCH S.R.L. a elaborat 
documentațiile tehnico-economice aferente proiectului, după cum urmează: 

- Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.) ; 
- Proiect de Organizare a Execuției lucrărilor (P.O.E); 
- Proiectul Tehnic și Detaliile de Execuție; 
Pentru a putea obține autorizației de construire au fost obținute următoarele avize și 

acorduri solicitate prin Certificatul de Urbanism: 
- Avizul de amplasament favorabil SC Aquavas S.A. Vaslui; 
- Avizul de amplasament favorabil Delgaz Grid SA; 
- Avizul favorabil al Direcției Județene pentru Cultură; 
- Notificarea Direcției de Sănătate Publica Vaslui; 
- Avizul favorabil de salubritate al SC Financiar Urban SRL; 
- Avizul favorabil de amplasament al SC GazEst SA Vaslui; 
- Decizia etapei de încadrare a Agenției de Protecția Mediului Vaslui; 
- Avizul de Protecție Civilă; 
- Avizul de Securitate la incendiu; 
- Acordul ISC Vaslui. 

Față de soluțiile tehnice pentru realizarea investiției, propuse în cadrul Studiului de 
fezabilitate, Proiectul tehnic a inclus o serie de modificări la nivel funcțional, arhitectural 
și la toate tipurile de instalații, solicitate în special de ISU Vaslui și DSP pentru a putea 
obține Avizul de Protecție Civilă, Avizul de Securitate la incendiu și Avizul (Notificarea) 
Direcției de Sănătate Publică. 

Astfel, principalele modificări solicitate de instituțiile avizatoare au vizat: 
- înlocuirea pereților de compartimentare din gips-carton din cadrul corpului ce 

urmează să fie construit, cu pereți din BCA; 
- redimensionarea lățimii holurilor din corpul nou de la 2,55m la 3,6 m; 
- redimensionarea liftului interior pentru a putea transporta tărgi și implicit 

schimbarea poziției acestuia; 
- redimensionarea scării centrale pentru a putea facilita transportul pacienților cu 

targa; 
- recompartimentări la nivelul spațiilor medicale în conformitate cu solicitările DSP 

Vaslui;  
- mărirea grosimii pereților sas-ului de acces în adăpostul ALA de la 30 cm la 40 cm; 
- extinderea planului parter cu un spațiu cu acces direct din exterior necesar pentru 

trecerea tubulaturilor de ventilație; 
- suplimentarea numărului de grupuri sanitare din corpul de clădire ce va fi construit;     
- construirea unei anexe (corp independent de clădire) pentru grupul electrogen, 

centrala termică, camera acumulatorilor; 
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- echiparea cu instalație proprie de hidranți exteriori; 
- mărirea rezervei de apă de incendiu de la 2,52 mc la 125 mc și amplasarea ei în 

exteriorul clădirii precum și dotarea acesteia cu grup de pompare; 
- dotarea UPU cu UPS (sursă neîntreruptibilă de energie) de 200 kVA pentru asigurarea 

neîntreruptă a consumatorilor cu rol de securitate; 
- refacerea și redimensionarea instalațiilor de securitate la incendiu; 
- redimensionarea centralei termice ce deservește corpul de clădire nou de la 40 kW la 

70 kW; 
- instalarea a două centrale de tratare a aerului pentru corpul nou în vederea 

optimizării sistemului de ventilare; 
- înlocuirea pompelor basa cu tocător cu o stație de pompare pentru apele uzate, 

conform normativelor în vigoare; 
- includerea unei stații de vacuum medicinal pentru corpul de clădire nou; 
- redimensionarea instalației de gaze medicale; 

Aceste modificări precum și majorările apărute la preturile materialelor de 
construcții din octombrie 2019 (data elaborării Studiului de fezabilitate) până în septembrie 
2021 au condus la creșterea valorii investiției cu suma de 13.701.606,70 lei, de la 
13.321.989,67 lei (inclusiv TVA), cât era prevăzut în devizul Studiului de fezabilitate, la 
27.023.596,37 lei (inclusiv TVA), cât este prevăzut în devizul aferent Proiectului tehnic. 

Documentația tehnică, faza PT, prin dezvoltarea și detalierea soluțiilor tehnice 
selectate în cadrul Studiului de fezabilitate precum și actualizarea sau modificarea 
acestora, indică necesitatea modificării și completării listei indicatorilor tehnico-economici 
aprobați prin Hotărârea Consiliului județean nr. 43/29.03.2018, cu modificările și 
completările ulterioare.  

Astfel, principalele caracteristici tehnice ale investiției, așa cum sunt prezentate în 
cadrul documentației tehnico-economice faza Proiect tehnic, sunt următoarele: 

A. Indicatori economici: 
     Valoarea totală (INV) = 27.023.596,37 lei inclusiv TVA, din care 
     C+M = 15.628.676,75 lei inclusiv TVA 
 

B. Indicatori tehnici: 
- Sc totală propusă = 1532,67 mp 
- Sd totală propusă = 2324,90 mp 
- Su totală propusă = 1.640,55 mp 
- Suprafața teren: 40.411 mp; 
- P.O.T. propus: 16,76%; 
- C.U.T. propus: 0,439; 

 
1. Corp nou clădire: 
- Regimul de înălțime al corpului de clădire propus: Sparțial + P + 1Eparțial 
- Funcțiuni: cabinete medicale, saloane de pacienți, birouri, depozite, magazii 
- H max = 9,04 m 

 
• Sc extindere UPU = 1.417,86 mp, din care: 

 Sc construcție = 1079,68 mp 
 Sc copertină acoperită = 302,56 mp 
 Sc pasarelă de legătură = 35,62 mp. 
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• Sd extindere UPU = 2.210,09 mp, din care: 
 Sd subsol = 713,43 mp 
 Sd parter = 1.417,78 mp 
   Sd etaj = 78,80 mp. 

 
• Su extindere UPU = 1.541,34 mp, din care: 

 Su subsol = 526,85 mp 
 Su parter = 953,59 mp 
 Su etaj = 60,90 mp. 

 
2.   Anexa: 
- Regimul de înălțime propus: P 
- Funcțiuni: cuprinde centrala termică, tablou general, grup electrogen, ECS 
- H max = 4,00 m 
- Sc anexă = 114,81 mp 
- Sd anexă = 114,81 mp 

 
C. Durata de realizare a investiţiei: 24 luni 

 
II. Impactul socio-economic:  

Spitalul Județean de Urgență Vaslui a fost înființat în anul 1972. Este o unitate de 
interes județean, care oferă asistență medicală specializata și de urgență pentru întreg 
județul Vaslui și deservește o populație de aproximativ 200.000 locuitori. Din punct de 
vedere al structurii organizatorice, este un spital de urgență, de categoria III, cu o structură 
complexă de specialități medico-chirurgicale, cu unitate de primire urgențe UPU, având 
posibilități de tratament pentru majoritatea cazurilor care provin din județ și care nu pot fi 
tratate la nivel local în spitalele municipale sau orășenești sau în centrele de permanență. 

UPU a fost înființat în 1999, cu o suprafață de aproximativ 75 m2. Ulterior, conducerea 
Spitalului a reușit să extindă spațiul UPU la o suprafață de aproximativ 729 m2 (inclusiv zona 
internări/garderoba pacienți), prin preluarea camerelor de gardă. 

De la înființare, activitatea UPU s-a extins și diversificat continuu, fiind consultați 
pacienți cu patologii din toate specialitățile. Astfel, UPU a devenit o structură mixtă, 
pentru copii și adulți, structura care necesită spații și circuite speciale pentru gravide și 
copii, conform prevederilor legislației în vigoare. În consecință, spațiul în care își 
desfășoară activitatea în prezent UPU, la SJU Vaslui, este total insuficient și nu mai 
respectă prevederile OMS 1706/2007, privind conducerea și organizarea unităților și 
compartimentelor de primire a urgențelor. 

Prin implementarea proiectului, se propune extinderea funcțională a spațiilor actuale 
ale UPU- SMURD Vaslui și adecvarea acestora la normele legale actuale, ceea ce va conduce 
la: 

- reducerea timpului de așteptare a pacienților, reducerea aglomerării în saloane, 
creșterea confortului pacienților, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
personalul medical și, în final, la creșterea calității actului medical; 

- creșterea calității și eficienței serviciilor medicale prin dotarea spațiilor nou 
construite cu aparatură medicală; 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 43/29.03.2018, modificată prin Hotărârea nr. 192/2019, care era de 
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13.321.989,67 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată, conform Devizului general din 
septembrie 2021 este de 27.023.596,37 lei, inclusiv TVA, datorată în principal actualizării 
prețurilor la materialele și echipamentele prevăzute și măsurilor suplimentare solicitate de 
ISU și DSP pentru acordarea avizului de securitate la incendiu. Diferența de 13.701.606,7 
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 anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu 
modificările ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
 Obținerea avizului nr. 4/11.10.2021 al Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului 
Județean Vaslui. 
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. Direcția Dezvoltare și 
Cooperare va continua procedura de modificare, prin act adițional, a contractului de 
finanțare pentru proiectul ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”. 

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. 
43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe” cu 
modificările ulterioare, în forma elaborată. 

 Propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în forma elaborată 
cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTE 
Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/
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R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a 
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de 

Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare 

 
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 
completările ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările 
ulterioare, în raport cu atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment și a 
constatat următoarele:   

 
a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/ gestionarea 

serviciilor publice de interes județean/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. 43/29.03.2018, modificată prin Hotărârea nr. 192/2019, care era 
de 13.321.989,67 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată, conform Devizului general din 
septembrie 2021 este de 27.023.596,37 lei, inclusiv TVA. Creșterea valorii totale a fost 
cauzată de modificările la nivel funcțional, arhitectural și la toate tipurile de instalații, 
solicitate de instituțiile avizatoare (ISU și DSP) precum și de actualizarea preturilor la 
materialele de construcții și echipamente.  Diferența de 13.701.606,7 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, Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate 
și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate 
de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează.  

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 spre dezbatere a proiectului de hotărâre în 
cauză, în ședința Consiliului Judeţean Vaslui.  

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat, Agafiței Emilian Director DDC 12.10.2021  
Verificat, Vasiliu Corneliu Manager proiect 12.10.2021  
Întocmit, Airinei Gabriel Cristian Manager tehnic proiect 12.10.2021  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu 
modificările ulterioare 

 

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 modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 43/2018 
privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare. 

 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. (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  



CONSILIUL TEHNICO - ECONOMIC S E  APROBĂ, 
P R EŞEDI NT E 
DUM ITRU BUZA TU 

A. DATE GENERALE 
Denumirea investiţiei : 

Proiectant 

Faza de proiectare: 

Beneficiar : 
Valoarea totală a 
investiţiei 

AVIZ C.T.E. NR. 4 / 11.10.2021 

.,EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENŢE" 

S.C. COMPASSARCH S.R.L.

PTH + ODE 

Spitalul Judeţean de Urgenţă Vaslui 
Total general 27 .023.596,37 lei (inclusiv TVA) 
Din care C+M 15.628.676,75 lei (inclusivTVA) 

8. PREZENTAREA DOCUMENT ATIEI
Prezentarea investiţiei 

Amplasamentul investiţiei se află în intravilanul localităţii Vaslui, judeţul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, nr. 
233. Suprafaţa terenului este de 40.411 mp din acte şi măsurători, conform Că�ii Funciare nr. 80352.

Obiectul 1-Corp nou U.P.U. 

Proiectul propus constă în realizarea lucrărilor de construire a unui corp nou de clădire, adecvate 
specificului pentru Unitate de Primiri Urgente în vederea asigurării serviciilor medicale specifice la standardele 
medicale actuale. 

Prin investiţia propusă se urmăreşte realizarea şi amenajarea corpului nou de clădire în vederea optimizării 
condiţiilor necesare desfăşurării activităţilor medicale de urgentă, cu respectarea condiţiilor pe care actele 
normative în vigoare le impun, acordându-se de asemenea atenţie deosebită elementelor care implică probleme 
de protecţia mediului, apărării împotriva incendiilor şi ale siguranţei şi sănătăţii în muncă etc. 

Soluţiile tehnice adoptate, cât şi toate categoriile de lucrări, vor ajuta la reducerea consumului de energie 
în exploatare şi post-utilizare pentru corpul de clădire propus. 

Pentru asigurarea în interiorul imobilului nou construit a spaţiilor optime necesare specificului medical de 
urgenţă, în conformitate cu reglementările în vigoare în domeniul calităţii ocupanţilor şi a normelor de sănătate 
şi securitate în muncă, lucrările conexe realizării clădirii noi U.P.U, trebuie implementate de.asemenea. 

Noul corp reprezintă o extindere funcţională a spaţiului actual al U.P.U., (care va rămâne în structura U.P.U. 
extins) şi va fi legat de clădirea existentă prin alungirea copertinei metalice din intrarea principală existentă a 
U.P.U. actual, montată pe structură uşoară din aluminiu. 

Capacitatea de organizare a corpului nou de clădire este de aproximativ 100 persoane. 

OBIECTUL 1.2 · Corp nou - Anexa 

Se propunere construirea unei anexe, un corp independent de cladire, care sa cuprinda centrala termica, 
tabloul general si grupul electrogen, centrala ECS, tablou electric securitate si camera acumulatorilor. Aceasta 
va avea o structura pe cadre din beton armat, cu zidarie de umplutura din caramida cu goluri. La partea 
superioara aceasta este închisa cu un acoperis terasa. 

Anexa (cuprinde centrala termica, tablou general si grup electrogen, ECS, camera acumulatori si tablou 
electric securitate) 
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C. CONCLUZII

Analizând documentaţia prezentată în şedinţa de avizare din data de 11.10.2021, conform procesului-verbal al 
şedinţei de avizare nr. 3 / 11.10.2021, anexă la prezentul aviz, Consiliul Tehnico-Economic dă: 

AVIZ FAVORABIL 
pentru obiectivul nEXTINDERE UNITATE DE PRIMIRI URGENŢE" 

Se avizează unnătorii indicatori tehnico-economici: 
•!• Valoarea totală (INV) = 27.023.596,37 lei inclusiv T.V.A. 
•!• Din care C+M = 15.628.676,75 lei inclusiv T.V.A. 
•!• Capacităţi 

Obiectul 1 - Corp nou U.P.U. 

Clădiri noi propuse 
Extinderea unităţii de primiri urgenţe 

- Regim de înălţime propus: Sparţial + P + 1 Eparţial
- H. max. = 9.04m
- SC extindere UPU = 1.417 ,86 mp din care:

SC construcţie= 1.079,68 mp 

SC copertină acoperită = 302,56 mp 

SC pasarela de /egatură = 35, 62 mp 
- SD extindere UPU = 2.210,09

Funcţiuni: cabinete medicale, saloane de pacienţi, birouri, depozite, magazii 

SC propusă subsol= 713,43 mp 

SC propusă parter = 1.417, 86 mp 

SC propusă etaj I = 78, 80 mp 

Obiectul 1.2. Corp nou -Anexi 

Anexă (cuprinde centrala termică, tablou general si grup electrogen, ECS) 
Regim de ină�ime propus: P

H. max. = 4,00 m

SC anexă= 114,81 mp

SO anexă= 114,81 mp

Funcţiuni: centrală termică, tablou general, grup electogen

Obiectul 1.3 - Intervenţii in corpul existent 

Corpul UPU existent va suferi o serie de modificări la nivel func\ional fapt care conduce implicit la 
schimbarea denumirilor unor încăperi. in toate încăperile în care vor fi operate aceste schimbări vor fi 
refăcute şi finisajele (astfel încât acestea să fie adecvate noii funcţiuni). 
Obiectul 2 - Amenajări exterioare 
- Suprafaţă parcări amenajate = 480,00 mp;
- Suprafaţă spaţiu verde amenajată = 2.000,00 mp;
- Suprafaţă căi de acces şi alei pietonale= 600,00 mp;

Obiectul 3- Dotări medicale

•!• Durata de execuţie a investiţiei: 24 luni 

PREŞEDINTE C.T.E. 
Mariana Vieru 
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AMENDAMENT 
la Proiectul de hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii 

Consiliului Judeţean Vaslui nr. 43/2018 privind aprobarea Studiului de

fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiţii "Extindere Unitate de Primiri Urgenţe", cu modificările

ulterioare 

Întrucât la articolul IV din "Proiectul de hotărâre pentru modificarea 
şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Vaslui nr. 43/2018 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiţii "Extindere Unitate de Primiri Urgenţe", cu 
modificările ulterioare" s-a strecurat o eroare materială, propun ca, în 
conţinutul acestui articol, în loc de "Hotărârea Consiliului Judeţean Vaslui 
nr. 141/14.09.2018 privind aprobarea proiectului „Extindere Unitate de 
Primiri Urgenţe şi Realizare Heliport" şi a cheltuielilor legate de proiect" 
să fie înscrisă "Hotărârea Consiliului Judetean ·vaslui nr. 4312018 

, 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico
economici pentru obiectivul de investiţii "Extindere Unitate Primiri 
Urgenţe" 

VICEPREŞEDINTE, 




