
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15640/26.10.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 192               

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați 
ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – 

Grup vulnerabil persoane cu dizabilități,  
Comuna Găgești, Județul Vaslui” 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15640 din 26.10.2021  al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui                             

nr. 2316/21.10.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub                     
nr. 15399/22.10.2021; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15655/26.10.2021, respectiv                                          
nr. 15659/26.10.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 
disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico - socială, buget-finanțe şi integrare europeană și 
Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului înconjurător, 
administrarea domeniului public şi privat de interes județean; 

în conformitate cu: 
- 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-

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

aplicare a O.G. 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; 

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

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) 
Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Găgești, Județul Vaslui”, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 44/2020 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru 
de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 
proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”; 



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.1. – (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție 

„Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) 
locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Găgești, Județul Vaslui”, conform anexei nr.1. 

(2) Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 44/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”. 

Art.2. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții obiectivul de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil 
persoane cu dizabilități Comuna Găgești, Județul Vaslui”, conform anexei nr.2 

(2) Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 
proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”, 
cu modificările ulterioare. 

Art.3. – Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcțiilor Tehnică şi Economică din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

Art.5. – Prezentul act administrativ va fi comunicat prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Judeţul Vaslui, 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcțiilor Tehnică şi 
Economică din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și se va publica pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

                    
PREŞEDINTE, 

 Dumitru Buzatu 

Vaslui, _____________2021 

 Avizat pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
 

   DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 DIRECTOR EXECUTIV 
Mihaela Dragomir 

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





 
 
                                                                          

    Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr. _____/ 2021 

 
                                                                                      

INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului 

„Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”,  

Comuna Găgești, Județul Vaslui 
 

Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
Amplasament : județul Vaslui, comuna Găgești 
 
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în 
lei, cu TVA, din care construcții montaj (C+M): 
 
 
Valoarea totală, inclusiv TVA: 4.836.112,88 lei 
din care C+M                        : 4.069.651,10 lei    
                       
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanță – elemente fizice, capacități 
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și după caz, calitativi, în 
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare: 
 
 
Teren 1- Suprafață 979 mp 
 

Indicativ Denumire Arie 
construită 

Arie 
desfășurată 

Regim de 
înălțime 

C1 Centru de zi  243,75 mp 243,75 mp P 
C2 Locuință protejată1 229,50 mp 229,50 mp P 
Total  473,25 mp 473,25 mp  
Teren 979 mp    
POT  48,34 %    
CUT 0,48    

 
Teren 2- Suprafață 1.132 mp 

Indicativ Denumire Arie 
construită 

Arie 
desfășurată 

Regim de 
înălțime 

C1 Locuință protejată1 229,50 mp 229,50 mp P 
C2 Locuință protejată2 229,50 mp 229,50 mp P 
Total  459,00 mp 459,00 mp  
Teren 1.132 mp    
POT  40,54 %    
CUT 0,40    

 
 



 
c) Durata de execuție a investiției:  
 
Durata de execuție a investiției este de 12 luni. 

 
 

d) Surse de finanțare a investiției: 
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020: 3.127.054,84 lei, inclusiv TVA; 
- Bugetul local al Județului Vaslui: 1.709.058,04 lei, inclusiv TVA. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15640 din 26.10.2021         
                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și  
a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție  

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 
3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor 
adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane 

cu dizabilități” Comuna Găgești, Județul Vaslui” 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 

Potrivit datelor puse la dispoziție de D.G.A.S.P.C. Vaslui, la data de 27.01.2021 a fost 
încheiat contractul de achiziție publică de lucrări nr. 209 având ca obiect lucrări de 
construcție și instalații pentru realizarea obiectivelor de investiții în cadrul proiectului 
„Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”. Contractul a fost atribuit 
executantului Asocierea SC NOMIS 2003 SRL – S.C. KTZ EDIL INTERNATIONAL S.R.L. în 
conformitate cu prevederile Legii nr.98/2016 a achizițiilor publice, cu modificările și 
completările ulterioare. Menționăm că în Contract nu au fost prevăzute clauze de revizuire 
cu privire la preț, așa cum acestea sunt prevăzute la art.221 alin.(1) lit.a) din Legea 
nr.98/2016, cu modificările și completările ulterioare.  

În data de 03.09.2021, Autoritatea contractantă a primit din partea Executantului 
adresa nr.16044/02.09.2021, prin care acesta a solicitat ajustarea prețului contractului, în 
conformitate cu prevederile O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-
bugetare.   

După cum rezultă din nota de fundamentare a D.G.A.S.P.C. Vaslui nr. 
2302/20.10.2021, la data intrării în vigoare a O.G. nr.15/2021, în baza Centralizatorului 
financiar Anexa 1.1, F1- Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv -rest de executat la 
03.09.2021, F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări pentru fiecare obiect în 
parte, F3- Lista cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, Formular C6 - Lista 
cuprinzând consumurile de resurse materiale, însușite de executantul lucrărilor și 
dirigintele de șantier, se înregistrează următoarele valori: 
- valoarea lucrărilor executate aferente contractului este 524.072,62 lei, TVA inclus; 
- valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat  este 3.444.405,12 lei, TVA 
inclus; 
- valoarea cheltuielilor cu resursele materiale pentru lucrările rămase de executat este 
1.609.294,93 lei, TVA inclus. 

   Prin aplicarea formulei de ajustare conform Ordinului nr. 1336/21.09.2021 pentru 
aprobarea metodologiei în vederea punerii în aplicare a O.G. 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, valoarea estimată a 
cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrări determinată de creșterea 
cheltuielilor cu materialele este de 498.324,53 lei, TVA inclus.   

Amintim că ultima actualizare a indicatorilor tehnico-economici s-a realizat în baza 
prevederilor O.U.G. nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor 
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publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și 
prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, și a fost aprobată prin  
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 44/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui 
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe 
protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu 
dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități” Comuna Găgești, Județul Vaslui”. 

În aceeași notă de fundamentare, se arată că în implementarea proiectului nu se 
înregistrează economii, iar fondurile alocate la categoria Cheltuieli diverse și neprevăzute 
din Devizul general sunt în valoare de 29.750,00 lei TVA inclus, fonduri insuficiente pentru 
suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării prețului contractului 
de achiziție publică de lucrări. 

II. Impactul socio-economic:  
Locuințele protejate sunt destinate rezidenței unui număr total de 24 persoane cu 

dizabilități în 3 clădiri, ce vor facilita procesul de integrare a persoanelor cu dizabilități în 
comunitate, prin dobândirea de deprinderi, competențe și abilități necesare integrării 
sociale. 

     Centrul de zi este destinat unui număr de 30 persoane cu dizabilități și vizează 
îmbunătățirea autonomiei persoanelor cu dizabilități, promovarea și facilitarea 
integrării/reintegrării sociale a beneficiarilor, în vederea dezinstituționalizării și totodată 
prevenirii instituționalizării acestora. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
     Finanțarea investiției se face prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 

3.127.054,84 lei, inclusiv TVA și din bugetul local al Județului Vaslui - 1.709.058,04 lei, 
inclusiv TVA. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
Prezentul proiect de hotărâre modifică: 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui 
număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate 
persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil 
persoane cu dizabilități Comuna Găgești, Județul Vaslui”(anexa nr.2); 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 44/2020 pentru modificarea Hotărârii 
Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție 
„Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 
(trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte 
cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități, Comuna Găgești, Județul Vaslui”(anexa nr.1). 

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, prezentul act administrativ va fi comunicat prin intermediul 
secretarului general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului 
- Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcțiilor Tehnică și Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la 
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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 aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție  „Înființarea unui centru de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în 
cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități” Comuna Găgești, 
Județul Vaslui. 

Pentru aceste considerente, propunem analizarea și adoptarea proiectului de 
hotărâre anexat, proiect care a fost elaborat cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

 
 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 15655/26.10.2021 
 
 

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 și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție 
„Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui 

număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale 
destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități,  

Comuna Găgești, Județul Vaslui” 
 
 

        În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborat cu art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Direcția 
Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de hotărâre privind 
aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 
proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna 
Găgești, Județul Vaslui”  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. 
          b) Impactul financiar asupra bugetului:   
     Finanțarea investiţiei se face prin Programul Operațional Regional 2014-2020 - 
3.127.054,84 lei, inclusiv TVA și din bugetul local al Județului Vaslui - 1.709.058,04 
lei, inclusiv TVA. 
 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:   
Ø 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; 
Ø   O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;  
Ø   Ordinului nr.1336/21.09.2021  pentru aprobarea metodologiei în vederea punerii 

în aplicare a O.G. 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;  

Ø    art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

Ø    Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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, se modifică: 
- anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul 
proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna 
Găgești, Județul Vaslui”; 
- anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 44/2020 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 60/2018 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu 
dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului 
„Servicii sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Găgești, 
Județul Vaslui”. 

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 atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment, sens în care propunem analizarea acestuia şi supunerea spre 
dezbatere în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – ing. Vieru Mariana Director executiv C.O.  
Verificat – ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct 26.10.2021  
Verificat – Săponariu Costel  Șef birou 26.10.2021  
Întocmit, 2 ex – ing. Caraiman Raluca Consilier 26.10.2021  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 15659/26.10.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și 
a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiție 

„Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 
(trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale destinate persoanelor 

adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu 
dizabilități” Comuna Găgești, Județul Vaslui” 

 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 alin. (8) din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția Economică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat proiectul de 
hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte 
cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii 
sociale destinate persoanelor adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – 
Grup vulnerabil persoane cu dizabilități” Comuna Găgești, Județul Vaslui”. 

 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 ordonatorului terțiar de credite DGASPC Vaslui 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:  
- 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  
























