
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15606/26.10.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 190/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții  

”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 15606/26.10.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa S.C. NOMIS 2003 S.R.L. nr. 15990/02.09.2021, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12627/02.09.2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15607/26.10.2021, respectiv                                            
nr. 15635/26.10.2021; 

- 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;  
- art. 19 privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări nr. 

12580/14.08.2019;  
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2019 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km 2+705 "; 

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.1. - Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții " Pod pe 
DJ 245E, km. 2+705 ", conform anexei nr. 1. 
      Art.2. -  Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat la obiectivul 
de investiții " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 ", conform anexei nr. 2. 

Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiție " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 ", conform anexei nr. 3. 
        (2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2019 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 



aferenți obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 " se modifică și se înlocuiește 
cu anexa nr. 3 la prezenta hotărâre. 

Art.4. – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
      Art. 5. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea 

Consiliului Județean Vaslui nr. 134/2021 privind aprobarea devizului general actualizat, a 
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 " se abrogă. 

 Art.6. – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.7. – 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: 
                                                                                     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. 
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Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. _________/2021

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investitii
Proiectare (PT + DDE) si executie - POD PE DJ 245E, KM 2+705

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei

Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 7.000,00 1.330,00 8.330,00
3.1.1. Studii de teren 7.000,00 1.330,00 8.330,00

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
Proiectare si inginerie 100.900,00 19.171,00 120.071,00

Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 18.900,00 3.591,00 22.491,00
Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 12.000,00 2.280,00 14.280,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor
/ autorizatiilor 2.900,00 551,00 3.451,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00

Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 4.000,00 760,00 4.760,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 82.000,00 15.580,00 97.580,00

Asistenta tehnica 59.734,75 11.349,60 71.084,35
3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.5.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Diriginte de santier 19.734,75 3.749,60 23.484,35
Total capitol 3 186.534,75 35.441,60 221.976,35
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

Dotari 0,00 0,00 0,00
Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrari de constructii si aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de santier 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 4.732,35 0,00 4.732,35
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 23.661,76 0,00 23.661,76

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 52.055,87 0,00 52.055,87
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli diverse si neprevazute 39.452,54 7.495,98 46.948,52
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC 23.661,76 0,00 23.661,76
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 91.508,41 7.495,98 99.004,39
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 5.003.668,59 940.806,41 5.944.475,00
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4.725.625,43 897.868,83 5.623.494,26

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura

Președinte,
Dumitru Buzatu

Verificat - ing. Săponariu Costel Șef birou
Întocmit - ing. Crețu Bogdan Consilier

Avizat - ing. Vieru Mariana Director executiv
Verificat - ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct 26.10.2021

26.10.2021
26.10.2021

C.O.
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Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. _________/2021

DEVIZ GENERAL PENTRU LUCRARILE REST DE EXECUTAT  al obiectivului de investitii
Proiectare (PT + DDE) si executie - POD PE DJ 245E, KM 2+705

Nr.
Crt.

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fara TVA) TVA Valoare cu TVA
lei

Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00
Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 1 0,00 0,00 0,00
CAPITOL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii
Total capitol 2 0,00 0,00 0,00

3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3. Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica
Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al cladirilor 0,00 0,00 0,00
Proiectare si inginerie 0,00 0,00 0,00

Taxe pentru obtinere avize, acorduri si autorizatii 0,00 0,00 0,00
Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00

3.3.3. Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii
si deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4. Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor / acordurilor
/ autorizatiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.1. Tema de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.3.2. Studiu de prefazibilitate 0,00 0,00 0,00

Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
Consultanta 0,00 0,00 0,00

3.5.5. Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00
3.5.6. Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00

Asistenta tehnica 59.734,75 11.349,60 71.084,35
3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 40.000,00 7.600,00 47.600,00

3.5.1. Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0,00 0,00 0,00
3.7.2. Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.6.2. Diriginte de santier 19.734,75 3.749,60 23.484,35
Total capitol 3 59.734,75 11.349,60 71.084,35
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Constructii si instalatii 4.692.900,41 891.651,08 5.584.551,49
Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 0,00 0,00

Dotari 0,00 0,00 0,00
Active necorporale 0,00 0,00 0,00

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj 0,00 0,00 0,00
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si
echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

5.1.1. Lucrari de constructii si aferente organizarii de santier 0,00 0,00 0,00
5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santierului 0,00 0,00 0,00

Total capitol 4 4.692.900,41 891.651,08 5.584.551,49
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de santier 0,00 0,00 0,00

5.2.2. Cota aferente ISC pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii 514,32 0,00 514,32
5.2.3. Cota aferenta ISC pentru controlul statului in amenajarea teritoriului, urbanism si 
pentru autorizarea lucrarilor de constructii 13.116,70 0,00 13.116,70

Comisioane, cote, taxe, costul creditului 37.292,79 0,00 37.292,79
5.2.1. Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0,00 0,00 0,00

Cheltuieli diverse si neprevazute 39.452,54 7.495,98 46.948,52
Cheltuieli pentru informare si publicitate 0,00 0,00 0,00

5.2.4. Cota aferenta Casei Sociale a Constructiilor - CSC 23.661,76 0,00 23.661,76
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conform si autorizatia de construire/desfiintare 0,00 0,00 0,00

Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00
Total capitol 6 0,00 0,00 0,00

Total capitol 5 76.745,33 7.495,98 84.241,32
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 4.829.380,49 910.496,66 5.739.877,16
din care C+M (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 4.692.900,41 891.651,08 5.584.551,49

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura

Președinte,
Dumitru Buzatu

Verificat - ing. Săponariu Costel Șef birou
Întocmit - ing. Crețu Bogdan Consilier

Avizat - ing. Vieru Mariana Director executiv
Verificat - ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct 26.10.2021

26.10.2021
26.10.2021

C.O.



    Anexa nr. 3 
 la Hotărârea nr.______ / 2021 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii " Pod pe DJ 245E, km 2+705 " 

Titular: Judeţul Vaslui 
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Comuna Deleni, sat Zizinca, județul Vaslui 

Indicatori tehnico - economici 

- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA      5.944.475,00 lei 
din care:

- construcţii – montaj (C+M)       5.623.494,26 lei 

Mod de execuție Infrastructură monolită, fundații indirecte și 
suprastructura prefabricată 

Numar de deschideri și 
lungimea lor 

1 x 20,04 m 

Lățime parte carosabilă 7,80 m 
Lățime totală pod 12,46 m 
Lungime totală pod 30,00 m 
Tip fundații Fundații indirecte 
Tip îmbrăcăminte pe pod Beton asfaltic 
Parapeți pietonali Metalici 
Parapeți de siguranță Metalici tip H4b 
Racordări cu terasamentele Timpane din beton armat 
Apărări de maluri Maluri protejate cu saltele de gabioane și ziduri 

de gabioane 

- Durata de realizare a investiţiei luni    24 

          Finanţarea investiţiei  
          Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui. 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15606 din 26.10.2021                      

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

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții  " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 " 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

          Prin adresa nr. 12627/02.09.2021 transmisă de către S.C. NOMIS 2003 S.R.L. și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12627/02.09.2021, 
se solicită ajustarea prețului contractului de lucrări nr. 12580/14.08.2019, conform art. 19, 
din cauza evoluției prețurilor la materialele de construcții, fapt ce face imposibilă 
finalizarea și recepționarea obiectivului de investiții.   

Amintim că indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 
245E, km 2+705 " au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2019.  

Ajustarea prețului contractului se realizează potrivit art. 19 din Contractul de lucrări 
nr. 12580/14.08.2019, încheiat de UAT Județul Vaslui și executant. Astfel, conform pct.19.3 
alin.(1), „prețul contractului /restul rămas din prețul contractului se va ajusta prin 
actualizarea elementelor de cost/preț care au suferit modificări, ori de câte ori se constată 
apariția unei situații imprevizibile. Prin situație imprevizibilă se înțelege un eveniment 
care, fără a intra în sfera forței majore, nu putea fi prevăzut la momentul depunerii ofertei 
și/sau încheierii contractului, independent de voința și controlul părților, care nu se 
datorează greșelii sau culpei acestora, afectând interesele legitime cel puțin ale uneia 
dintre semnatarii prezentului contract.” La alin.(2) se precizează: 

”Sunt asimilate evenimentelor imprevizibile, care pot duce la ajustarea prin 
actualizare a prețului contractului/restului rămas de executat din prețul contractului, 
următoarele cazuri: 

a) modificări legislative sau au fost emise de către autoritățile locale acte 
administrative care au ca obiect instituirea, modificarea sau renunțarea la anumite 
taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în creșterea/diminuarea costurilor pe baza 
cărora s-a fundamentat prețul contractului; 

b) modificarea salariului minim brut aplicabil, toată valoarea manoperei, va fi 
actualizată cu un procent egal cu cel care a fost indexat salariul minim brut aplicabil, fără 
a avea relevanță dacă valoarea orei de manoperă ofertată este mai mică sau mai mare 
decât valoarea nouă orară a salariului minim brut aplicabil; 

c) durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungește peste termenele 
stabilite inițial în respectivul contract, din motive care nu se datorează sub niciun aspect 
culpei contractantului.” 

Conform clauzelor contractuale, ajustarea prin actualizare a prețului 
contractului/restul rămas de executat din prețul contractului se va face în conformitate cu 
prevederile din Cap.III – Actualizarea prețului contractului de achiziție publică /sectorială 
din Instrucțiunea ANAP nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea prețului 
contractului de achiziție publică/sectorială sau/și a altor acte normative incidente ce vor 
fi adoptate în acest sens. Coeficientul de actualizare se aplică conform formulei: 
C(a) = (In/Io) – An, 
în care, 
C(a) reprezintă coeficientul de actualizare; 
„In”- reprezintă indicele compozit al prețurilor producției industriale cu bază fixă 
înregistrat în luna n, inclusiv eventuala creștere a salariului minim; 
„Io” reprezintă indicele compozit al prețurilor producției industriale cu bază fixă înregistrat 
aferent lunii de referință prevăzute în contract (dacă această dată de referință este 



 

prevăzută în contract) sau aferent lunii datei de ofertare (dacă data de referință nu este 
prevăzută în contract), la prima actualizare sau luna ultimei actualizări, inclusiv eventuala 
creștere a salariului minim; 
„An” reprezintă coeficientul de revizuire a prețurilor; An are valoarea 0 (zero) când se 
realizează doar actualizare. 
(10) Coeficientul de actualizare, precum și indicii compoziți ai prețurilor producției 
industriale utilizați în calcul se determină de către Comisia Națională de Strategie și 
Prognoză, pentru activitățile la care Federația Patronatelor Societăților din Construcții a 
semnalat situații imprevizibile. Coeficientul de actualizare se publică pe site-ul instituției.
 Menționăm că în cadrul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 134/2021 privind 
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat 
și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, 
km. 2+705 ", s-a strecurat o eroare de calcul la întocmirea anexelor nr. 1, nr. 2 și nr. 3, în 
sensul că s-a aplicat TVA pentru cheltuielile privind "Cota aferentă ISC pentru contolul 
statului în amenajarea teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de construcții", 
fapt ce impune inițierea acestui proiect de hotărâre care va abroga actul administrativ 
amintit. 

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

II. Impactul socio-economic:  
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: 
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui, având valoarea 

de 5.944.475,00 lei. 
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici nu are impact asupra bugetului local. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
              Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 56/2019 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Pod pe DJ 
245E, km 2+705 ". 

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, 
a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km 2+705 ". 

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. 15607/26.10.2021 
 

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, a devizului 

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 

 
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, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km. 
2+705 " și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții " Pod pe DJ 245E, km. 2+705 "; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: finanţarea investiței se realizează de la bugetul 
local al Consiliului Județean Vaslui, cu valoarea de 5.944.475,00 lei. 
Prezenta modificare nu are impact asupra bugetului local. 

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; 
 art. 19 privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări 

12580/14.08.2019. 
 

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 analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă ordinară a 
Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
 

Numele şi prenumele Funcţia     Data Semnătura 

Avizat – ing. Mariana Vieru Director executiv  C.O.   

Verificat – ing. Cătălin Toma Director executiv adjunct   26.10.2021   

Verificat - ing. Saponariu Costel Șef birou   26.10.2021    

Întocmit  – ing. Crețu Bogdan-Andrei Consilier  26.10.2021   

 
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 15635/26.10.2021 
 

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, a devizului 

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km 2+705 " 

 
 

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, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Pod pe DJ 245E, km 2+705" 
și a constatat următoarele: 

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

b) Impactul financiar asupra bugetului județului: aprobarea prezentului 
proiect de hotărâre nu presupune costuri suplimentare care să fie suportate din 
bugetul local al județului. 

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 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. 12580 din 14.08.2019 încheiat între Judetul Vaslui si 
Asocierea SC NOMIS 2003 SRL - SC CAM PROIECT SRL , cu lider asociere SC NOMIS 
2003 SRL în calitate de executant având ca obiect principal al contractului "Proiectare 
(PT+DDE) şi executie POD PE DJ245E, KM 2+705", vă comunicăm următoarele: 

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 l. - (1) 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 preţurilor 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. 12580 din 14.08.2019 "Proiectare (PT+DDE) şi executie POD 
PE DJ245E, K..'J\1 2+705", 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 incheierea unui act aditional prhind ajustarea pretului 
contractului ca urmare a cresterii preturilor la materialele, aspect ce se reflecta in cresterea 
costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului mentionat. 

Executant, 

Sediu social: 800623, Rornania, Galati, Str Furnalistilor, Nr. B, Jud. Galati, Cod fiscal RO 15193295, Nr. reg. comertului ]17/190/2003 
Cont bancar: R079RZBROO'.J0060010423367 RAIFFEISEN Galati 







/�/�r/;C 
CONTRACT DE LUCRARI 

nr. /!Lf&o data 11-o.P, k/j 

1. Preambul

în temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice cu modificarile si completarile ulterioare şi a 
HG 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea 
contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu 
modificarile si completarile ulterioare s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii, 

între 

JUDEŢUL VASLUI, prin Consiliul judetean Vaslui, cu sediul in municipiul Vaslui, str. Ştefan cel Mare, 
nr. 79, cod postai 730168, judetul Vaslui, Romania, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, cod fiscal 

3394171, cont R012TREZ65624600270XXXXX, deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin domnul 
Dumitru BUZATU - preşedinte al Consiliului Judetean, în calitate de achizitor, pe de o parte, 

si 

SC NOMIS 2003 SRL, lider al Asocierii SC NOMIS 2003 SRL- SC CAM PROIECT SRL, adresa sediului: 
Municipiul Galati, str. Furnalistilor nr. 8, bi. J5, et. 5, ap. 167, telefon: 0236440077, fax 0236440077, numar 

de inmatriculare: J17 /190/2003, cod fiscal: R015193295 , cont trezorerie R064TREZ3065069XXX006660, 

deschis la Trezoreria Galati , reprezentat prin Simion Catalin - administrator , în calitate de executant, 

pe de alta parte. 

2. De/initii

2.1. - ln prezentul contract urmatorii termeni vor fi interpretati astfel:
a. contract - prezentul contract si toate anexele sale;
b. achizitor si executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite în prezentul contract;
c. pretul contractului - pretul platibil executantului de catre achizitor, în baza contractului, pentru

îndeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contract; 
d. amplasamentul lucrarii - locul unde executantul executa lucrarea;
e. forta majora - un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei

acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului si care face imposibila executarea si, 
respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie, revolutii, incendii, 
inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei carantine, embargou, 
enumerarea nefiind exhaustiva, ci enuntiativa. Nu este considerat forta majora un eveniment asemenea 
celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea 
obligatiilor uneia din parti; 

f. zi - zi calendaristica; an - 365 de zile.

3. Interpretare

3.1. - ln prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include
forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context. 

3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice, daca nu se specifica în 
mod diferit. 

Clauze obligatorii 

4. Obiectul principal al contractului

4.1. - Executantul se obliga sa proiecteze, sa execute, sa acorde asistenta tehnica, sa finalizeze si să
remedieze orice defecte pentru : « Proiectare (PT+DDE) si executie - Pod pe DJ 245E, km 2+705», în 
conformitate cu obligatiile asumate prin prezentul contract. 



- Pentru proiectare: dupa receptia proiectului tehnic, detaliilor de executie si documentaţiei tehnice
pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, documentatii avize, verificate de verificator
tehnic, dupa caz.
- Pentru executie lucrari: platile se vor efectua in mod esalonat, de regula lunar, in baza situatiilor
de lucrari verificate conform prevederilor legale si confirmate de catre achizitor.

- Pentru asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor: platile se vor
efectua in mod procentual, functie de lucrarile executate, de regula lunar, in baza rapoartelor de activitate 
care vor cuprinde, in principal, informatii privind modul de respectare a solutiilor adoptate prin proiect, a 
tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau deficiente aparute si propunerile pentru 
solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de modificari ale documentatiei. 

18.2 Facturile vor fi insotite, dupa caz, de: 
- de situatiile de lucrari, verificate si confirmate din punct de vedere calitativ si cantitativ;
- raportul de activitate al proiectantului care va cuprinde, in principal, informatii privind modul de

respectare a solutiilor adoptate prin proiect, a tehnologiilor de executie, eventualele neconformitati sau 
deficiente aparute si propunerile pentru solutionarea/remedierea acestora, precum si orice propuneri de 
modificari ale documentatiei etc.; 

- dispozitii de santier, verificate dupa caz, de catre verificatorii tehnici atestati, insusite de
executant, acceptate de dirigintele de santier si aprobate de achizitor (insotite, dupa caz, de memoriu 
justificativ al proiectului, liste de cantitati, declaratii de conformitate etc.). 

18.3. - Achizitorul are obligatia de a efectua plata catre executant in termen de 30 zile de la primirea 
facturii. 

18.4. - Daca achizitorul nu onoreaza facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevazute la 
clauza 18.1., atunci executantul are dreptul de a sista executarea contractului sau de a diminua ritmul 
executiei. Imediat ce achizitorul isi onoreaza restanta, executantul va relua executarea contractului în cel 
mai scurt timp posibil. 

18.5. - Pentru indeplinirea acestui contract nu se acorda avans executantului. 
18.6. - (1) Platile partiale trebuie sa fie facute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea 

lucrarilor executate conform contractului si în cel mai scurt timp posibil. Lucrarile executate trebuie sa fie 
dovedite ca atare printr-o situatie de lucrari provizorii, întocmita astfel încît sa asigure o rapida si sigura 
verificare a lor. Din situatiile de lucrari provizorii achizitorul va putea face scazaminte pentru servicii facute 
executantului si convenite cu acesta. Alte scazaminte nu se pot face decît în cazurile în care ele sunt 
prevazute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale. 

(2) Situatiile de plata periodice se confirma în termen de 5 zile lucratoare de la prezentare.
(3) Platile partiale se efectueaza, de regula, la intervale lunare, dar nu influenteaza responsabilitatea si

garantia de buna executie a executantului; ele nu se considera, de catre achizitor, ca receptie a lucrarilor 
executate. 

18.7. - Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de 
catre achizitor. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar, în special, datorita unor eventuale 
litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt în litigiu va fi platita imediat. 

18.8. - Contractul nu va fi considerat terminat pana cînd procesul-verbal de receptie finala nu va fi 
semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului. Receptia 
finala va fi efectuata conform prevederilor legale, dupa expirarea perioadei de garantie. Plata ultimelor 
sume datorate executantului pentru lucrarile executate nu va fi conditionata de eliberarea certificatului de 
receptie finala. 

19. Ajustarea pretului contractului

19.1. - Pentru serviciile prestate in cadrul contractului respectiv pentru proiectarea lucrarilor si 
asistenta tehnica din partea proiectantului, sunt preturile declarate în propunerea financiară 
anexă la contract, acestea sunt fixe si nu fac obiectul unei revizuiri. 

19.2 - În perioada de execuţie a lucrărilor, stabilita in contract începând cu data menţion� l4inul de 
începere a lucrărilor preţurile din Contract, vor fi considerate ca fiind ferme şi nu vor f%v· cf'e ât în 
cazul prevăzut la subclauza 19.3. 
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19.3 - (1) Preţul contractului/restul rămas din preţul contractului se va ajusta prin actualizarea 
elementelor de cost/pret care au suferit modificări, ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii 
imprevizibile. Prin situaţie imprevizibilă se înţelege un eveniment care, fără a intra în sfera forţei majore, nu 
putea fi prevăzut la momentul depunerii ofertei si/sau încheierii contractului, independent de voinţa şi 
controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau culpei acestora, afectând interesele legitime cel puţin 
ale uneia dintre semnatarii prezentului contract. 

(2) Sunt asimilate evenimentelor imprevizibile, care pot duce la ajustarea prin actualizare a preţului
contractului/restului rămas de executat din preţul contractului, următoarele cazuri: 

a) modificări legislative sau au fost emise de către autorităţile locale acte administrative care au ca
obiect instituirea, modificarea sau renunţarea la anumite taxe/impozite locale, al căror efect se reflectă în 
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat preţul contractului; 

b) modificarea salariului minim brut aplicabil, toată valoarea manoperei, va fi actualizată cu un
procent egal cu cel cu care a fost indexat salariul minim brut aplicabil, fără a avea relevanţă dacă valoarea 
orei de manoperă ofertate este mai mică sau mai mare decât valoarea nouă orară a salariului minim brut 
aplicabil. 

c) durata de îndeplinire/executare a contractului se prelungeşte peste termenele stabilite iniţial în
respectivul contract, din motive care nu se datorează sub niciun aspect culpei contractantului; 

(3) Ajustarea prin actualizare a preţului contractului de achiziţie publică este considerată o modificare
nesubstanţială, în sensul prevederilor art. 221 alin. (1) lit. e) din Legea 98/2016. 

(4) În situaţia apariţiei unui eveniment imprevizibil de natura celor prevăzute la pct. (2), actualizarea
preţului contractului trebuie să evidenţieze influenţa pe care o exercită modificarea în preţul unitar şi/sau 
total ofertat iniţial. 

(5) Actualizarea preţului contractului se va realiza ori de câte ori se constată apariţia unei situaţii
imprevizibile pe perioada de valabilitate a prezentului contractului. 

(6) În cazul creşterii preţurilor, ca urmare a apariţiei unui eveniment imprevizibil de natura celor
prevăzute la pct. (2), coeficientul de actualizare se aplică la nivel de preţ unitar, ca urmare a unei solicitări a 
Contractantului care are obligaţia de a justifica solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul 
valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a preţurilor unitare astfel actualizate. 

(7) În cazul diminuării preţurilor ca urmare a apariţiei unui eveniment imprevizibil de natura celor
prevăzute la pct. (2), coeficientul de ajustare prin actualizare se aplică la nivel de preţ unitar, solicitarea 
aplicării respectivului coeficient fiind o obligaţie a autorităţii contractante, care are obligaţia de a justifica 
solicitarea respectivă. Decontarea se realizează la nivelul valorii calculate pe baza prestaţiilor efectuate şi a 
preţurilor unitare astfel actualizate. 

(8) Ajustarea prin actualizare a preţului contractului/restul rămas de executat din preţul contractului se va
face in conformitate cu prevederile din Cap. III - Actualizarea preţului contractului de achiziţie 
publică/sectorială din lnstructiunea ANAP nr. 2/2018 din 21 decembrie 2018 privind ajustarea preţului 
contractului de achiziţie publică/sectorială sau/şi a altor acte normative incidente ce vor fi adoptate in acest 
sens. 

(9) Coeficientul de actualizare se aplică conform formulei:
C(a) = (ln / Io) - An, 
în care: 
C(a) reprezintă coeficientul de actualizare; 
"ln" - reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat în luna n, 
inclusiv eventuala creştere a salariului minim; 
"Io" reprezintă indicele compozit al preţurilor producţiei industriale cu bază fixă înregistrat aferent lunii de 
referinţă prevăzute în contract (dacă această dată de referinţă este prevăzută în contract) sau aferent lunii 
datei de ofertare (dacă data de referinţă nu este prevăzută în contract), la prima actualizare sau luna 
ultimei actualizări, inclusiv eventuala creştere a salariului minim; 
"An" reprezintă coeficientul de revizuire a preţurilor; An are valoarea O (zero) când se realizează doar 
actualizare. 

(10) Coeficientul de actualizare, precum şi indicii compoziţi ai preţurilor producţiei industriale utilizaţi în
calcul se determină de către Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, pentru activităţile la care Federaţia 
Patronatelor Societăţilor din Construcţii a semnalat situaţii imprevizibile. Coeficient �., eM lizare se 
publică pe site-ul instituţiei. . ,__.;, 
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A (11) Fiecare actualizare a preţului contractului/restul rămas de executat din preţul contractului, se va 
face prin încheierea unui act aditional la prezentul contract. 

20. Asigurari

20.1. - (1) Executantul are obligatia de a încheia, înainte de începerea lucrarilor, o asigurare ce va
cuprinde toate riscurile ce ar putea aparea privind lucrarile executate, utilajele, instalatiile de lucru, 
echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii împuterniciti sa verifice, sa testeze 
sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse catre terte persoane fizice sau 
juridice. 

(2) Asigurarea se va încheia cu o agentie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi
suportata de catre executant din capitolul "Cheltuieli indirecte". 

(3) Executantul are obligatia de a prezenta achizitorului, ori de cîte ori i se va cere, polita sau politele de
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

(4) Executantul are obligatia de a se asigura ca subantreprenorii au încheiat asigurari pentru toate
persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor sa prezinte achizitorului, la cerere, politele de 
asigurare si recipisele pentru plata primelor curente (actualizate). 

20.2 - Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensatii platibile prin lege, 
în privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de 
executant, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina achizitorului, a agentilor sau a 
angajatilor acestuia. 

21. Clauze de revizuire şi de modificare a contractului

21.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, numai în cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele 
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data încheierii contractului. 

21.2. - Modificarea nu va privi acele clauze a caror modificare ar conduce la creerea unui avantaj in 
comparatie cu ceilalti ofertanti. 

21.3. - De regulă şi din principiu, pe perioada execuţiei lucrărilor nu este permisă nicio modificare 
tehnică (modificare sau adăugare) a documentaţiei de proiectare. Modificările vor fi realizate numai cu 
acordul Achizitorului şi numai în cazul în care nu sunt substanţiale, în conformitate cu prevederile art.221 
din Legea nr.98/2016. 

21.4 - Modificarea/diminuarea/suplimentarea lucrărilor/activităţilor/subactivităţilor rezultate din 
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie si adaptarea la situatia practica din teren, 
constatata în procesul de execuţie efectivă a lucrărilor, va putea fi aprobată doar în conditiile în care 
modificarea/actualizarea proiectului tehnic de executie nu reprezintă o modificare substanţială a 
contractului, aşa cum este aceasta definită in legislatia privind achizitiile publice. 

21.5. - În cazul în care Contractantul solicită introducerea/modificare/diminuarea unor lucrări/categorii 
de lucrări/activităţi/subactivităţi el va trebui să adreseze Autoritatii Contractante cu o cerere motivată şi 
fundamentată în acces sens si să astepte acordul scris al acestuia. 

21.6. - Acceptarea suplimentărilor/diminuărilor de cantităti de lucrări/activităţi/subactivităţi se va face 
dacă se respectă în mod cumulativ următoarele condiţii: 
- suplimentările/diminuările se referă la lucrări cuprinse în documentatia initială (DALI/SF/PT) pusă la
dispozitia operatorilor economici interesati de participarea la procedura în baza căreia s-a încheiat
conractul sau/si lucrări care nu au fost cuprinse în documentatia initial (Proiectul tehnic) dar care sunt
necesare pentru finalizarea contractului şi a punerii proiectului în funcţiune şi care nu duc la modificarea
obiectului contracului;
- în oferta depusă si/sau listele de cantităţi cu preţuri elaborate odată cu elaborarea proiectului tehnic de
execuţie se găsesc preturi pentru lucrările/materiale/manoperă/activităţile care fac obiectul
suplimentării/diminuării sau care pot fi asimilate (preturi care se vor utiliza pentru efectuarea acestor
operatiuni nefiind permisă modificarea lor) sau/si utilizarea unor preţuri rezonabile de pe piaţă în situaţia în
care nu există în oferta depusă si/sau listele de cantităţi cu preţuri elaborate odată cu elaborarea
proiectului tehnic de execuţie. preţuri pentru lucrările/materiale/manoperă/activităţile trebuie
realizate.



ACT ADIŢIONAL nr. 2 
la Contractul de lucrări nr.12580/14.08.2019 

Obiect: Proiectare (PT+DDE) şi execuţie - Pod peste DJ 245E, km 2+705 

Părţile : 
JUDEŢUL VASLUI, adresa sediului: Consiliul Judeţean Vaslui, municipiul Vaslui, str.Ştefan cel 
Mare, nr.79, cod poştal 730168, judeţul Vaslui, telefon 0235/361089, fax 0235/361090, cod fiscal 
3394171, cont. RO 12TREZ65624600270XXXXX, deschis la Trezoreria Vaslui, reprezentat prin prof. 
Dumitru Buzatu-preşedinte al Consiliului Judeţean Vaslui, în calitate de achizitor, pe de o parte 

Şi 
S.C. NOMIS 2003 S.R.L., lider al Asocierii S.C. NOMIS 2003 S.R.L. - S.C. CAM PROIECT S.R.L.,
adresa sediului: municipiul Galaţi, str Furnaliştilor nr. 8, bl. J5, sc. 5, et. 5, ap. 167, telefon:
0236440077, fax 0236440077, număr de înmatriculare J17/190/2003, cod fiscal R015193295, cont
trezorerie: R064TREZ3065069XXX006660, deschis la Trezoreria Galaţi reprezentat prin Simion
Cătălin - administrator, în calitate de executant, pe de altă parte.

Având în vedere : 

· Referatul Direcţiei Tehnice nr. 3722/12.03.2021.

Au convenit modificarea Contractului de lucrări nr. 12580/14.08.2019, după cum urmează; 

Art.I.- Punctul 1 al art.6 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
,,Prezentul contract se prelungeste cu 8 luni de zile, pana la data de 27.11.2021" 
Art.li. - În momentul intrării în vigoare a prezentului act adiţional se abrogă punctul 3 al art.6. 
Art.III. - Celelalte prevederi ale Contractului de lucrări nr. 12580/14.08.2019 rămân 
nemodificate. 
Prezentul act adiţional s-a încheiat astăzi 15.03.2021, în 3 (trei) exemplare. 

ACHIZITOR, 
JUDEŢUL VASLUI 

PREŞEDINTE, 
DUMITRU BUZATU 

Direcţia Tehnica 
Director executiv, 

Vieru Mariana 

Viza CFP 

Întocmit - Turcu Silvia 

PRESTATOR, 
S.C. NOMIS 2003 S.R.L.

lider al Asocierii 
SC Nomis 2003 SRL - SC Cam Proiect SRL 

Administrator, 


