
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15272/20.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 184/2021 
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea 

proiectului „Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - 
Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126247 și a cheltuielilor legate 

de proiect, cu modificările ulterioare 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15272/20.10.2021 al președintelui Consiliului

Județean Vaslui; 
- adresa S.C. NOMIS S.R.L. nr. 15.989/02.09.2021, înregistrată la Consiliul

Județean Vaslui sub nr. 12.626/02/09/2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției

Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 
15336/21.10.2021, respectiv nr. 15331/21.10.2021; 

- 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; 
- Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal

bugetare prin ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele 
de achiziție de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul 
Operațional Regional 2014 – 2020; 

- Ordinului Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr.
1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii In aplicare a Ordonanței 
Guvernului nr 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin ajustarea 
preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție de 
publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional Regional 
2014 – 2020; 

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

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea
proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-
Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulteriore; 



în temeiul art. 182 alin. (1) 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 drum județean DJ 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - 
Moreni - DJ 245L (Costești)", conform anexei care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

     Art.II. - Art. 3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind 
aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 
(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:  

   „ Art.3. - Se aprobă contribuția proprie a Județului Vaslui în cadrul proiectului 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca – Deleni -
Moreni - DJ245L (Costeşti)” în sumă totală de 685.462,26 lei (inclusiv TVA), din care 
361.302,21 lei reprezentă valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, iar  324.160,05 
lei  cofinanțarea de 2% din valoarea eligibilă a proiectului .” 

      Art.III. - Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: 
DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de 
proiect, cu modificările ulterioare, rămân neschimbate. 

      Art.IV. – Președintele Consiliului Județean Vaslui, Direcția Dezvoltare și 
Cooperare și Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 
Vaslui 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

      Avizat 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. 



Nr. Total eligibil 
Total 

neeligibil 
Total

crt. Valoare TVA (inclusiv TVA) Valoare TVA
(inclusiv 

TVA)
lei (cu TVA)

LEI LEI LEI LEI LEI LEI LEI

1 2 3 4 5=3+4 6 7 8=6+7 9=5+8

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea la starea 

iniţială
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1,4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 422.952,45 80.360,97 503.313,42 0,00 0,00 0,00 503.313,42

422.952,45 80.360,97 503.313,42 0,00 0,00 0,00 503.313,42

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 7.100,00 1.349,00 8.449,00 0,00 0,00 0,00 8.449,00

3.1.1 Studii de teren 7.100,00 1.349,00 8.449,00 0,00 0,00 0,00 8.449,00

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

3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de 

avize, acorduri şi autorizaţii *1
2.274,25 445,85 2.720,10 0,00 0,00 0,00 2.720,10

3.3 Expertizare tehnică 6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00

3.4
Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic 

al clădirilor
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 295.800,00 56.700,00 352.500,00 0,00 0,00 0,00 352.500,00

3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a 

lucrărilor de intervenţii şi deviz general
5.000,00 950,00 5.950,00 0,00 0,00 0,00 5.950,00

3.5.4
Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 

avizelor/acordurilor/autorizaţiilor
6.000,00 1.140,00 7.140,00 0,00 0,00 0,00 7.140,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a 

detaliilor de execuţie
4.000,00 760,00 4.760,00 0,00 0,00 0,00 4.760,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie *2 280.800,00 53.850,00 334.650,00 0,00 0,00 0,00 334.650,00

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,7 Consultanţă 60.000,00 11.400,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 60.000,00 11.400,00 71.400,00 0,00 0,00 0,00 71.400,00

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,8 Asistenţă tehnică 139.600,00 26.524,00 166.124,00 0,00 0,00 0,00 166.124,00

3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 74.100,00 14.079,00 88.179,00 0,00 0,00 0,00 88.179,00

3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 43.350,00 8.236,50 51.586,50 0,00 0,00 0,00 51.586,50

3.8.1.2

pentru participarea proiectantului la fazele incluse în 

programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat 

de către Inspectoratul de Stat în Construcţii

30.750,00 5.842,50 36.592,50 0,00 0,00 0,00 36.592,50

3.8.2 Dirigenţie de şantier 65.500,00 12.445,00 77.945,00 0,00 0,00 0,00 77.945,00

510.774,25 97.558,85 608.333,10 0,00 0,00 0,00 608.333,10

4.1 Construcţii şi instalaţii 11.494.969,30 2.184.044,16 13.679.013,46 303.303,53 57.627,67 360.931,20 14.039.944,66

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Anexă la Hotararea nr. _____ /2021

Cheltuieli neeligibile  

DEVIZ GENERAL

al obiectivului de investitii

Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245 E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costeşti)

Tronson 1 + Tronson 2

TOTAL CAPITOL 2

CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

TOTAL CAPITOL 3

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obţinere şi amenajarea terenului

TOTAL CAPITOL 1

CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor 

de cheltuieli

Cheltuieli eligibile 



4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.494.969,30 2.184.044,16 13.679.013,46 303.303,53 57.627,67 360.931,20 14.039.944,66

5.1 Organizare de şantier 205.000,00 38.950,00 243.950,00 0,00 0,00 0,00 243.950,00

5.1.1 5.1.1. Lucrări de construcţii 205.000,00 38.950,00 243.950,00 0,00 0,00 0,00 243.950,00

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 150.003,40 0,00 150.003,40 371,01 0,00 371,01 150.374,41

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 820.000,00 155.800,00 975.800,00 0,00 0,00 0,00 975.800,00

5.4

Cheltuieli pentru informare şi publicitate care rezultă din 

obligaţiile beneficiarului( 4 buc panouri temporare * 

3500 lei /buc)+(4 panouri permanente*2250 lei/buc )+( 

2 anunturi presa*500 lei/ buc) =24.000 lei

24.000,00 4.560,00 28.560,00 0,00 0,00 0,00 28.560,00

1.199.003,40 199.310,00 1.398.313,40 371,01 0,00 371,01 1.398.684,41

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.627.699,40 2.561.273,98 16.188.973,38 303.674,54 57.627,67 361.302,21 16.550.275,59

12.122.921,75 2.303.355,13 14.426.276,88 303.303,53 57.627,67 360.931,20 14.787.208,08

*1 din care suma de 2.900,00 calculata cu TVA 20%

*2 din care suma de 49.800,00 calculata cu TVA 20%

TOTAL CAPITOL 6

TOTAL GENERAL

Întocmit – Bogdan Cretu  Manager tehnic

Avizat – Valeriu Caragaţă Manager proiect

Verificat - Bogdan-Radu Botezatu Manager financiar

PREȘEDINTE,

Dumitru BUZATU

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1)

TOTAL CAPITOL 4

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste şi predare la beneficiar

20.10.2021
20.10.2021
20.10.2021



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15272 din 20.10.2021          
                             
 

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

177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor 

legate de proiect, cu modificările ulterioare 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
În ședința consiliului județean din data de 31.10.2018 s-a adoptat Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi 
modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L 
(Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, iar în data de 26.11.2018 s-a semnat 
contractul de finanțare nr. 3496 între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației 
Publice, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 
2014-2020 și Organismul Intermediar, Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est și  
Parteneriatul dintre UAT Județul Vaslui și UAT Comuna Deleni, în calitate de beneficiar al 
finanțării.  

Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea unui sector din drumul județean DJ 
245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești), iar pentru aceasta 
s-au semnat în urma procedurilor de licitație două contracte de proiectare și execuție, 
astfel: 

 contractul nr. 12579/14.08.2019 între județul Vaslui și SC Nomis 2003 SRL, 
pentru suma de 9.756.581.05 lei, exclusiv TVA 

 contractul nr. 15546/23.12.2015 între județul Vaslui și SC Nomis 2003 SRL, 
pentru suma de 1.971.217,41 lei, exclusiv TVA. 

Prin adresa nr. 15.989/02.09.2021,  S.C. NOMIS S.R.L., în calitate de executant, 
solicită ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 12579/14.08.2019, conform 
prevederilor Ordonanței de Guvern nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. Prin acest act normativ se reglementează posibilitatea ajustării prețului 
contractelor de achiziție publică de lucrări aflate în derulare sau pentru care procedurile 
de atribuire sunt în curs de derulare la data intrării în vigoare a ordonanței, prin 
actualizatea prețurilor aferente materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, 
pentru a se ține seama de orice creștere sau diminuare a costului materialelor pe baza 
căruia s-a fundamentat prețul contractelor. 

Ulterior, prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 
nr. 1336/21.09.2021, a fost aprobată metodologia în vederea punerii în aplicare a 
Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal bugetare prin 
ajustarea preturilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție 
de publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 
Regional 2014 – 2020. 

În urma aplicării formulei de ajustare pentru contractul de lucrări nr. 
12579/14.08.2019, a rezultat o valoare suplimentară în sumă de 473.669,38 lei cu TVA 
inclus, din care 441.175,59 lei pentru categoriile de lucrări eligibile și 32.493,79 lei 
pentru cheltuielile neeligibile din cadrul proiectului. 

Valoarea suplimentară necesară pentru lucrările eligibile va fi suportată din 
economiile contractului de finanțare, iar pentru lucrările neeligibile, față de suma 
alocată inițial 342.273,04 lei, este necesară suplimentarea cu 19.029,17 lei, sumă ce 



 

trebuie alocată din bugetul local. În urma acestor modificări valoarea totală pentru 
cheltuielile neeligibile devine în sumă de 361.302,21 lei.  

Contribuția Județului Vaslui în cadrul proiectului va fi în suma totală de 685.462,26 
lei, din care: 361.302,21 lei reprezintă valoarea cheltuielilor neeligibile, iar 324.160,05 
lei reprezintă contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului. 

Inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară în vederea modificării Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi 
modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L 
(Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.  

Ulterior adoptării hotărârii, se va încheia cu executantul un act adițional în sensul 
celor stabilite, conform clauzelor contractuale.  

II. Impactul socio-economic:  
          UAT Județul Vaslui, în parteneriat cu UAT Comuna Deleni, implementează, 
începând cu data de 26.11.2018, proiectul ,,Reabilitare si modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - DJ 245L (Costești)”, Cod SMIS 126274. 
          Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European pentru 
Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 6 ”Îmbunătățirea infrastructurii rutierede importanță națională”, Prioritatea de 
investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și 
terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor modale. 
          Finanţarea investiţiei are ca surse fonduri europene nerambursabile acordate prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020 și bugetul local al judeţului Vaslui.  
         Obiectivul general al proiectului îl reprezintă facilitarea accesului populației, 
bunurilor și serviciilor din județul Vaslui pe piața regională și națională în vederea 
stimulării dezvoltării socio-economice durabile, ca urmare a îmbunătățirii conexiunii la 
rețeaua de drumuri naționale și la rețeaua TEN-T. 
         Obiectivul specific al proiectului il reprezinta modernizarea si reabilitarea pentru 
îmbunătăţirea parametrilor relevanţi (cresterea vitezei de deplasare, a portantei si a 
sigurantei rutiere) a drumului judetean 245E: DN 24(Bulboaca) - Zizinca - Deleni - Moreni - 
DJ 245L (Costesti) pe o lungime 7,140 km.  
          Prin modernizarea drumului se va asigura continuitatea circulaţiei vehiculelor, 
autovehiculelor şi a pietonilor, siguranţa şi confortul circulaţiei precum şi o viabilitate 
corespunzătoare clasei tehnice a drumului. De asemenea, această investiţie  contribuie la 
creșterea potenţialul economic şi agricol al comunelor traversate de aceasta, prin 
asigurarea accesului utilajelor şi tehnologiilor moderne la exploataţiile agricole și 
facilitarea agenților economici prin creșterea mobilității. 

 După executarea lucrărilor proiectate se vor îmbunătăți condițiile de trai și 
accesibilitate către această zonă, pe viitor, aceasta va concura cu alte zone 
rurale/urbane și va duce la creșterea investițiilor, crearea infrastructurii necesare 
dezvoltării activităților din zonă și înlesnirea accesului mijloacelor de intervenție în caz 
de urgență.   

III.  Impactul financiar asupra bugetului județului: 
  Față de valoarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului aprobat prin Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi 
modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L 
(Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea nr. 121/2020, 
care era de 342.273,04 lei, inclusiv TVA, valoarea actualizată a cheltuielilor neeligibile, 
conform deviz general actualizat anexat, crește la 361.302,21 lei , inclusiv TVA, rezultând 
o diferență suplimentară de 19.029,17 lei, inclusiv TVA, ce va fi suportată de la bugetul 
local al județului Vaslui.  

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
           Prezentul proiect de hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum județean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor legate 



 

de proiect, cu modificările ulterioare. 
V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:    

La elaborarea proiectului de hotărâre s-a avut în vedere adresa S.C. NOMIS 
S.R.L. nr. 15.989/02.09.2021. 

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 de Dezvoltare și Cooperare 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 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a 
cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare. 

Pentru aceste considerente,  propunem  analizarea proiectului de hotărâre elaborat 
cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare și al Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 
245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor legate 

de proiect, cu modificările ulterioare 
 

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 Dezvoltare și Cooperare, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind 
aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-
Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costeşti)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările 
ulterioare și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea  documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările 
de investiții de interes județean și a cheltuielilor legate de proiect la obiectivul de investiții 
“Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-
DJ245L (Costeşti)”. 

b) Impactul financiar asupra bugetului: finanțarea investiției se realizează de la 
bugetul local al Consiliului Județean Vaslui, de la bugetul de stat și prin Fondul European de 
Dezvoltare Regională (FEDR). 

Prin această modificare, crește valoarea neeligibilă din contractul de finanțare față de 
valoarea inițială, fiind necesară actualizarea bugetului proiectului, respectiv creșterea cu 
19.029,17 lei, inclusiv TVA, a valorii neeligibile, respectiv de la 342.273,04 lei, inclusiv TVA, 
la 361.302,21 lei, inclusiv TVA.  

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 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;  
 contractului de finanțare nr. 3496/26.11.2018 privind “Reabilitare şi modernizare drum 

județean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)”, cod SMIS 
126274. 
  Ordonanței de Guvern nr. 15/31.08.2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

bugetare; 
 Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii în 

aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-



bugetare prin ajustarea prețurilor aferente materialelor de construcții pentru contractele de 
achiziție publică/contractele sectoriale de lucrări finanțate prin Programul Operațional 
Regional 2014-2020. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: modificarea art.3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 
privind aprobarea proiectului “Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245E: DN 24 
(Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect, cu 
modificările ulterioare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, precum și de devizul general 
actualizat, anexat proiectului de hotărâre, 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 
și supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului 
Județean Vaslui.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia     Data Semnătura 

Avizat – Agafiței Emilian Director executiv DDC 21.10.2021    

Verificat Caragață Valeriu Manager proiect  20.10.2021   

Întocmit  – Crețu Bogdan-Andrei Manager tehnic  20.10.2021   
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
177/2018 privind aprobarea proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 

245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor legate 
de proiect, 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 Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 177/2018 privind aprobarea 
proiectului “Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ 245E: DN 24 (Bulboaca)-Zizinca-Deleni-
Moreni-DJ245L (Costești)” și a cheltuielilor legate de proiect. 

 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  
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Către, 

CONSILIUL JUDETEAN, JUDETUL VASLUI 

Str. Stefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, 730168 

Referitor la contractul de lucrări nr. 12579 din 14.08.2019 încheiat între Judetul Vaslui 
si Asocierea SC NOMIS 2003 SRL - SC SIMPA CONSULT SRL , cu lider asociere SC 
NOMIS 2003 SRL în calitate de executant având ca obiect principal al contractului Proiectare 
(PT+DDE) şi executie "Reabilitare şi modernizare drum judeţean DJ245E: DN24 
(Bulboaca) - Zizinca - Deleni- Moreni - DJ 245L (Costeşti)", vă comunicăm unnătoarele: 

In data de 31.08.2021 s-a publicat in monitorul oficial nr. 833, ORDONANŢĂ 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare din care extragem: 

Art. 1. - (l) Pentru obiectivele/proiectele de investiţii finanţate, integral sau parţial, 
din fondurile publice[ ...... ] aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, se 
ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe, prin actualizarea preturilor aferente 
materialelor, prin aplicarea unui coeficient de ajustare, pentru a ţine seama de orice creştere 
sau diminuare a costului materialelor pe baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor. 

Contract de lucrari nr. 12579 din 14.08.2019 "Reabilitare şi modernizare drum 
judeţean DJ245E: DN24 (Bulboaca) - Zizinca - Deleni- Moreni - DJ 245L (Costeşti) ", 
prevede la art nr. 19 -Ajustarea pretului contractului, respectiv 19.3 restul ramas din 
actualizarea contractului se va ajusta prin actualizarea elementelor de cost/pret care au 
suferit modificari, ori de cate ori se constata aparitia unei situatii imprevizibile .... 

Prin prezenta va solicitam încheierea unui act aditional privind ajustarea pretului 
contractului ca urmare a cresterii preturilor la materialele, aspect ce se reflecta in cresterea 
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractuJu; mentionat. 

Executant, .

SC NOMIS 2003 SRL 

Sediu sedai: 800623, Remania, Gal&ti, Str Furnalist:Oor, Nr. B, JJd. Galatl, Cod fiscal RO 15193295, Nr. reg. comertulul JJ7/190/2003 
Cont bancar: R079RZBR00000600JO'l23367 RAIFFEISEN Galatl 





TVA 1,798,731.15 0.00 0.00 1,19s,131.1s I 1,435,699.49 
TOTAL CU TVA 11,265,737.20 0.00 0.00 ll1_2f;_şJ3_7.20 _I .. 8,992,012.57

An= av+ m * Mn/Mo 
„An" este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele 

„av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 

„m" reprezintă ponderea indicelui de cost în construcţii pentru costul materialelor 

ultima zi a lunii „n" 

data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii „n" 

363
1_
031.66 

2,273,724.63 

29.9.2021 

31.7.2021 

244
1_
233.58 

1,529,673.47 

An= 

75,627.88 
473,669.38 

130.97% 

0% 

100% 

„Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii „n" de referinţă . 143.80 

„Mo", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii ianuarie 2021. 109.80 

438,659.55 
2,747i

394.0l 

Valoarea indicelui este publicată de Institutul Naţional de Statistică în Buletinul Statistic de Preţuri, în tabelul 15 (https://insse.ro/cms/ => Produse statistice=> Publicaţii 

statistice=> Publicaţii=> Data apariţiei=> Ultimele 12 luni=> Filtrează => Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri sau https://insse.ro/cms/ => Buletin 

statistic de preturi); 
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