
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 15642/26.10.2021 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.  193      
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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități,  

Comuna Oltenești, Județul Vaslui” 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 15642 din 26.10.2021 al președintelui Consiliului Județean

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

nr. 2315/21.10.2021, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub 
nr. 15398/22.10.2021; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul
aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 15656/26.10.2021, respectiv 
nr. 15662/26.10.2021; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 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; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor

normative, republicată, cu modificările și 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; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 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 integrate pentru persoane adulte cu 
dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Oltenești, Județul Vaslui”, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 82/2020 pentru modificarea anexei nr.2
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 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 integrate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Oltenești, 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. – 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 integrate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Oltenești, Județul Vaslui”, conform anexei nr.1 

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 
integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”. 

(2)  Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 59/2018 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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități” Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, 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.                        

http://www.cjvs.eu/




 
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 integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte 
 POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 

 Comuna Oltenești, Județul Vaslui” 
 
Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
Amplasament : județul Vaslui, comuna Oltenești 
 
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: 4.932.251,23 lei 
din care C+M                        : 4.379.974,35 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: 
 

Indicativ Denumire Arie 
construită 

Arie 
desfășurată 

Regim de 
înălțime 

C1 Centru de zi  628 mp 628 mp P 
C3a Locuință protejată 229,50 mp 229,50 mp P 
C3b Locuință protejată  229,50 mp 229,50 mp P 
C3c Locuință protejată 229,50 mp 229,50 mp P 
Total  1.316,50 mp 1.316,50 mp  
Teren 3.322 mp    
POT  43,42 %    
CUT 0,43    

 
 
c) Durata de execuție a investiției:  21 luni 
 
d) Surse de finanțare a investiției 

- Programul Operațional Regional 2014 – 2020: 3.389.656,08 lei, inclusiv TVA; 
- Bugetul local al Județului Vaslui: 1.542.595,15 lei, inclusiv TVA. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 15642 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 integrate  

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

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Potrivit datelor puse la dispoziție de D.G.A.S.P.C. Vaslui, în data de 15.04.2021 a fost 

încheiat contractul de achiziție publică de lucrări nr. 806 având ca obiect lucrări de 
construcţie şi instalaţii, pentru realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul proiectului 
"Servicii sociale integrate pentru persoane 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. 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.16047/02.09.2021, prin care acesta a solicitat ajustarea prețului contractului nr. 
806 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. 2303/20.10.2021, 
la data intrării în vigoare a O.G. nr.15/2021,  în baza Centralizatorului financiar Anexa 1.1, 
F1 - Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv - rest de executat la 03.09.2021, F2- 
Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari pentru fiecare obiect în parte, F3- Lista 
cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări, Formularul 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 420.908,91 lei, TVA inclus; 
- valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de executat este 3.678.641,09 lei, TVA 
inclus; 
- valoarea cheltuielilor cu resursele materiale pentru lucrările rămase de executat este 
1.763.392,77 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 materialelor este de 546.041,55 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 
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 nr. 82/2020 privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 59/2018 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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel 
de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna 
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Oltenești, 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 5950 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 investiţiei se face prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 -

3.389.656,08 lei, inclusiv TVA și din bugetul local al Județului Vaslui - 1.542.595,15 lei, 
inclusiv TVA. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
Prezentul proiect de hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 

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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități” Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul 
Vaslui”, cu modificările ulterioare (anexa nr.2). 

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: 

Prezentul act administrativ va fi comunicat prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituția Prefectului - Judeţul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcțiilor Tehnică şi Economică din cadrul aparatului 
de specialitate al Consiliului Județean Vaslui 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 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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități” Apel 
de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna 
Oltenești, 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 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 15656/26.10.2021 
 
 

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 Oltenești, 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 
Oltenești, 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 investiției se face prin Programul Operațional Regional 2014 - 2020 
-3.389.656,08 lei, inclusiv TVA și din bugetul local al Județului Vaslui - 1.542.595,15 
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:   
 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; 
   O.G. nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare;  
   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;  

    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.  

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. 59/2018 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 
Oltenești, Județul Vaslui”, cu modificările ulterioare. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul 
de hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, respectiv al legalităţii, raportat la 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. 15662/26.10.2021  
 

 
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 integrate 

pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, 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 integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, 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  



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

Ref: Proiectul de hotărâre privind privind 

indicatorilor tehnico economici actualizaţi i obiectivului de investiţie „Înfiinţarea unui 

centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a unui număr de 3 (trei) locuinţe 

protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu 

dizabilităţi" Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi, 

Comuna Olteneşti, Judeţul Vaslui" 

Stimate Domnule Preşedinte, 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASWIREGISTRAT
� 

GEH
""

LĂ
ffiRA� J ,J IEŞIRE NR. . 

·� .-2-..L.. ,... .... / �- .� .. 10.� = ...... L .... 

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui implementează proiectul 

„Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi", finanţat prin 

POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi. 

Vă rugăm să ne sprijiniţi pentru aprobarea prin Hotărâre de Consiliu Judeţean a Proiectului de 

hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico economici 

actualizaţi ai obiectivului de investiţie ,,Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu 

dizabilităţi şi a unui număr de 3 (trei) locuinţe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale 

integrate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi" Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup 

vulnerabil persoane cu dizabilităţi, Comuna Olteneşti, Judeţul Vaslui". 

Cu deosebită consideraţie, 

Director general, 

Intocmit, 
Raluca Daniela 

mun.Vaslui, Şoseaua Naţională Vaslui- Iaşi, ;1r. 1, C.P. 730003 

Telefon 0235.315. 138; Fax 0235.315.346; e-mail: office@dgaspc-vs.ro 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

CONSILIUL JUDEŢEAN VASWI 

"'4:���D�ri-1 
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Nr. 2303/20. I 0.2021 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

privind aprobarea devizului general actualiza t şi a indicatorilor tehnico economici actualizaţi 
ai obiectivului de investiţie „Înfiinţarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităfi 

şi a unui număr de 3 (trei) locuinţe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate
pentru persoanele adulte cu dizabilitAţi" Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil 

persoane cu dizabilităţi, Comuna Olteneşti, Judeţul VllSlui"

Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Vaslui implementează proiectul 
„Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilităţi", finanţat prin Programul Operaţional 
Regional în cadrul Axei prioritare 8 - Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Obiectivul 
Specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii sociale, apelul de proiecte 
P.0.R./8/8.1/8.3/B/J- Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi.

în data de 15.04.2021 a fost încheiat contractul de achiziţie publică de lucrări nr. 806 având ca 
obiect lucrăii de construcţie şi instalaţii, pentru realizarea obiectivelor de investiţii în cadrul 
proiectului " Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilităţi " după cum 
urmează: 

Reabilitare şi modernizare clădire existentă pentru înfiinţarea unui centru de 
zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi comuna Olteneşti, judeţul Vaslui 
Construirea a 3 locuinţe protejate pentru persoane adulte cu dizabilităţi în 
comuna Olteneşti, jud Vaslui 

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 achiziţiilor publice 
cu modificările şi completările ulterioare; 
în Contract nu au fost prevăzute clauze de revizuire cu privire la preţ astfel cum acestea sunt 
prevăzute la art221 alin.(1) lita) din Legea nr.98/2016 cu modificările şi completările 
ulterioare. 
În data de 03.09.2021 a intrat în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.15/2021 privind 
modificarea unor măsuri fiscal-bugetare, iar în data de 21.09.2021 a intrat în vigoare Ordinul 
nr. 1336/21.09.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind ajustarea preţurilor aferente 
materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale de 
lucrări finanţate prin Regia-Programul Operaţional Regional 2014- 2020. 

În data de 03.09.2021 autoritatea contractantă a primit adresa nr.16047 /02.09.2021 din partea 
Executantuiui Contractului prin care acesta a solicitat ajustarea preţului contractului nr. 806 în 
conformitate cu prevederile O.G.15/2021. 
în baza Centralizatorului financiar Anexa 1.1, Fl · Centralizatorului cheltuielilor pe obiectiv -
rest de executat la 03.09.2021, F2- Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de Jucrad pentru 

mun.Vaslui, Şos<l8ua Naţională Vaslui - laşi, nr. 1, C.P. 730003 

Telefon 0235.315.138; Fax 0235.315.346; e-mail:� 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

BJROUL STRATEGII PROGRAME PROrECTE ŞI RELAŢIA CU ORGANlZAŢllLE 
NONGUVERNAMENTALE. MANAGEMENTIJLCALITĂŢII SERVICIILOR SOCIALE 

fiecare obiect in parte, F3- Lista cu cantităţile de lucrări pe categorii de lucrări Formular C6 
Lista cuprinzând consumurile de resurse materiale însuşite de executantul lucrărilor şi 
dirigintele de şantier se înregistrează următoarele valori: 
- La data intrării în vigoare a O.G.15/2021 valoarea lucrărilor executate aferente contractului
este 420.908,91 lei, TVA inclus.
- La data intrării în vigoare a 0.G.15/2021 valoarea estimată a lucrărilor aferente restului de
executat este 3.678.641,09 lei, TVA inclus.
- La data intrării în vigoare a O.G.15/2021 valoarea cheltuielilor cu resursele materiale pentru
lucrările rămase de executat este 1. 763.392, 77 •ei, TVA incl1;1s.

Prin aplicarea formulei de ajustare conform Ordinului nr. 1336/21.09.2021 valoarea estimată 
a cheltuielilor cu care va fi ajustat contractul de lucrări determinată de creşterea cheltuielilor 
cu materialelor este de 546.041,55 lei, TV A inclus. 

În data de 20.03.2020 a fost aprobată HCJ nr. 45/2020 privind.modificarea HCJ nr. 59/2018 privind 
aprobarea documentaţiei tehnico-economice (faza SF) şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 
obiectivului de investiţie ,,Î,nfiiniarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a unui 
număr de 3 (trei) locuinţe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele 
adulte cu dizabilităţi" Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilităţi 
Comuna Olteneşti, Judeţul Vaslui". 
În implementarea proiectului nu se înregistrează economii, iar fondurile alocate la categoria Cheltuieli 
diverse şi neprevăzute din Devizul general sunt în valoare de 5950 lei TV A inclus, fonduri 
insuficiente pentru suplimentarea valorii cheltuielilor cu lucrările ca urmare a ajustării preţului 
contractului de achiziţie publică de lucrări. 

Prezenta Notă de fundamentare s-a realizat în vederea aprobării devizului general actualizat.şi 
a indicatorilor tehnico economici actualizaţi ai obiectivului de investiţie .,Înfiinţarea unui centru 
de zi pentru persoane adulte cu dizabilităţi şi a unui număr de 3 (trei) locuinţe protejate în 
cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilităţi" Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/8/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabi1ităţi Comuna Olt�neşti, 
Judeţul Vaslui". Contractul de lucrări nr . 806/15.04.2021 şi adresa nr .  16047 /02.09.2021 din 
partea Executantului Contractului de lucrări sunt ataşate prezentei Note de fundamentare. 

Şosea\la naţională Vaslui - Iaşi, nr. I 

Telefon. 0235 315.138; Fax 0235 315.346; e-mail: Qifice@dgaspc-vs.ro 
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omânia, Galaţi, Jud. Galaţi, Tel/Fax: 0236 440 077, 0235 433 384
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DIRECTIA GENERALA DE ASISTENT A SOCIALA 
SI PROTECTIA COPILULUI VASLUJ 

Nr. }to4t/ 02.09.2021 

. c9:1?Lf,_!L "I UDETE/\N !/,<lSLUIl OIR�'.-·.'.u' btJ!i.:.RALA DE ASISTENTA �,, LA ŞI PROTECŢIA COPILULUIfi ERVJ6}jt. SECJW)ijlRIAT N · ZIUA.E!LUNA-U_ ANUL

Referitor la: Contractul nr. 857/ 19.04.2021 - "Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu 

dizabilitati: 

• Reabilitare, modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru

persoane adulte cu dizabiJitati comuna Oltenesti, judetuJ Vaslui

• Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna

Oltencsti, jud. Vaslui"

Subiect: Notificare privind ajustarea pretului contractului 

Stimati Domni, 

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. - (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 ţinc seama de orice creştere sau diminuare a costului materialelor pe 

baza căruia s-a fundamentat preţul contractelor. 

Prevederile ORDONANŢEI prh'ind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare se aplica 

r Contractului de lucrari nr. 857/ 19.04.2021 - "Servicii sociale integrate pentru persoane adulte 

cu dizabilitati: 

• Reabilitare, modernizare cladire existenta pentru infiintarea unui centru de zi pentru

persoane adulte cu dizabilitati comuna Oltcnesti, judetul Vaslui

Construirea a 3 locuinte protejate pentru persoane adulte cu dizabilitati in comuna Oltenesti, 

jud. Vaslui", fiind necesara ajustarea pretului contractului ca urmare a unor modificari al caror efect 

se reflecta în cresterea costurilor pe baza carora s-a fundamentat pretul contractului. 

Sediu soci-,� 800623, Romania, Galoti, Str Furnalistilor, Nr. 8, Jud. Galati, Codft,cal RO 15193295, Nr. reg. comertului 117/190/2003 
Cont !»ncar: R079RZBR0000060010123367 RAIFFE!SEN Gaiali 



România, Galaţi, Jud. Galaţi, Tel/Fax: 0236 440 077, 0235 433 384 

tehnlc@nomls2003.ro 

www.nomis2003.ro 

MII CIVilE, DRUMURI$/ POD/JR/, ADIICTIUlrl DE APĂ, CANAUZAR!, FORAJE, PRODUCîlE, TUBURI, BORDU�/, PAVELE. IOlTARI, Mfm/RI ASFALTICE 

Prin prezenta va solicitam incheierea unui act aditional privind ajustarea pretului 
contractului ca urmare intrarii in vigoare a ORDONANŢEI privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare publicata in monitorul oficial nr. 833 din 31.08.2021. 

Executant ... ,/ 
SCNOM�Sţ�. 

sectru social: 800&23, Romanla, Gaiali, str FLma!istilor, Nr, 8, lud. Golatl, Cod fiscal RO 15193295, Nr. reg. comertu!t.i JI 7/190/2003 
Cont ban.;ar: R079RZBR0000060010423367 RAIFFEISEN Galoti 
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NfJl..IZJZ.IUA LUNA ANU 
CONSTRUCTOR: S.C. NOMIS 2003 S.R.L Ane•• 1.1 
OBIECTIV: ÎNFIINŢAREA UNUI CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂŢI ŞI A UNUI NUMAR DE 3 ITREI) LOCUINŢE PROTEJATE ÎN COMUNA OLTENEŞTI, 
lllr"\r'TIII UA<'l 111 

Valori in lei (RON) VALOARE CONTRACT 

Valoare 
ANTERIOR Rest fizic de Materiale 
reallzat necutat la incluse ln F3 
(conform data intrarll in rest de Valoare ajustare 

NCS-la situatii de vigoare a OGlS executat materiale conform REST DE 
OFERTA OFERTA NR-la oferta TOTAL luaaril llse ataseaza F3) (conform C6) OG lS REALIZAT 

1 2 3 4 5 6=3-+4-S 7 8:-6-7 g 10= 9"An - 9 11=8+10 

1nu1 ........... , ........ ,, 

SPATII VERZI 32,899.93 0.00 0.00 32,899.93 0.00 32,899.93 15,176.98 4,699.61 37,599.54 
1 (AMPL) 

UTILAJE, 
ECHIPAMENTE 32,750.00 o.co o.co 32,750.00 0.00 32,750.00 0.00 0.00 32,750.00 

2i(AMPL) 
CANALIZARE 

3 (AMPL) 
44,890.24 0.00 0.00 44,890.24 0.00 44,890.24 18,952.92 5,868.85 50,759.09 

I I\C I t:Lt: t:Lt:L I l\n„c 
17,252.67 0.00 0.00 17,252.67 o.oa 17,252.67 10,386.98 3,216.37 20,469.04 4i(AMPL) 

ALIMENTARE CU 
25,889.48 

5 APA(AMPll 
0.00 0.00 25,889.48 o.oe 25,889.48 8,648.46 2,678.03 28,567.51 

DESFACERI SI 
DEMOlARI 33,530.45 0.00 0.00 33,530.45 33,530.45 o.oa o.oa o.oa 0.00 

6l(CENTRU DE ZI) 
CONS. INFRA CORP 
EXISTENT (CENTRU 136,849.44 0.00 o.oa 136,849.44 o.oa 136,849.44 64,213.06 19,883.83 156,733.27 

7 DE Zll 
CONS. SU PRA. 
CORP EXISTENT 255,341.71 0.00 O.DO 235,341.71 0.00 235,341.71 100,942.68 31,257.30 266,599.01 

Bl(CENTRU DE Zll 
INFRA. CORP 
EXTINDERE 74,183.55 0.00 0.00 74,183.55 0.00 74,183.55 36,567.45 11,323.25 85,506.80 

9 l(CENTRU DE ZI) 
SUPRA. CORP 
EXTINDERE 50,794.03 0.00 0.00 50,794.03 0.00 50,794.03 22,445.56 6,950.36 57,744.39 

lOl(CENTRU DE ZI) 
ARHITECTURA 

409,469.56 0.00 0.00 409,469.56 
11 i(CENTRU DE ZI) 

0.00 409,469.56 269,949.26 83,590.85 493,060.41 

SARPANTA 
12 (CENTRU DE Zll 209,986.13 0.00 0.00 209,986.13 O.DO 209,986.13 111,732.72 34,598.47 244,584.60 

INSTAlATII . ' 

ELECTRICE INT. 77,776.28 0.00 0.00 77,776.28 0.00 77,776.28 39,920.78 12,361.63 90,137.91 
13 'CENTRU DE ZI) 

IN�I li 

SANITARE 

INTERIOARE 62,585.75 0.00 0.00 62,585.75 0.00 62,585.75 37,557.25 11,629.75 74,215.50 

14 CENTRU DE ZI) 
,,., '" 

TERMICE 
INTERIOARE 49,524.45 o.oa 0.00 49,524.45 0.00 49,524.45 24,615.53 7,622.30 57,146.75 

15 !CENTRU DE 21\ 
PARATRASNET 

20,518.02 o.oa O.DO 20,518.02 O.DO 20,518.02 5,712.45 1,768.88 22,286.90 
16 (CENTRU DE ZI) 

INSTALATU 
TERMICE IN CT 39,467.29 0.00 0.00 39,467.29 0.00 39,467.29 14,473.38 4,481.74 43,949.03 

17 (CENTRU DE ZI) 
IIUL UCI. 

ALARMARE SEMN. 
INCEND. (CENTRU 8,631.76 0.00 O.DO 8,631.76 0.00 8,631.76 3,442.65 1,066.03 9,697.79 

18 DE 21) 
UTILAJE, 
ECHIPAMENTE 108,607.73 o.oa 0.00 108,607.73 0.00 108,607.73 o.oa o.oa 108,607.73 

19 'CENTRU DE ZI) 
INFRASTRUCTURA 

106,724.84 0.00 0.00 106,724.84 106,724.84 o.oa o.oa 0.00 O.DO 20 LOCUINTA 1) 
SUPRASTRUCTURA 

56,398.95 21 (LOCUINTA 1) 0.00 0.00 56,398.95 0.00 56,398.95 24,203.56 7,494.73 63,893.68 

ARHITECTURA 
190,855.42 0.00 0.00 190,855.42 

22 (LOCUINTA 1) 
o.oa 190,855.42 114,982.03 35,604.64 226,460.06 

SARPANTA 
65,969.09 D.00 o.oa 65,969.09 0.00 65,969.09 34,120.61 10,565.58 76,534.67 23 (LOCUINTA 1) 

INSTALATII 
ELECTRICE INT. 46,185.93 o.oa 0.00 46,185.93 0.00 46,185.93 22,014.67 6,816.93 53,002.86 

24 (LOCUINTA 1) 
INSTALATII 
SANITARE INT. 30,949.96 0.00 0.00 30,949.96 0.00 30,949.96 16,671.31 5,162.34 36,112.30 

25 (LOCUINTA 1) 
PRIZA DE PAMANT 

17,108.01 
26 {LOCUINTA li 

0.00 0.00 17,108.01 0.00 17,108.01 4,031.86 1,248.48 18,356.49 

INSTALATII 
TERMICE INT 32,468.54 0.00 0.00 32,468.54" 0.00 32,468.54 13,427.21 4,157.79 36,626.33 

27 (LOCUINTA li 



INST. DETECT. 
SEMNALIZ. ALARM 4,836.60 0.00 0.00 4,836.60 0.00 4,836.60 1,671.47 517.58 

28 (LOCUINTA 1) 
UTILAJE, 
ECHIPAMENTE 114,600.00 0.00 0.00 114,600.00 O.DO 114,600.DO O.DO 0.00 

29 (LOCUINTA 1) 
INFRASTRUCTURA 

30ifLOCUJNTA 21 
106,724.84 0.00 0.00 106,724.84 106,724.84 0.00 0.00 O.DO 

SUPRASTRUCTURA 
56,398.95 

31 (LOCUINTA 2) 
0.00 0.00 56,398.95 0.00 56,398.95 24,203.56 7,494.73 

ARHITECTURA 
190,855.42 32 (LOCUINTA 2) 0.00 0.00 190,855.42 0.00 190,855.42 114,982.03 35,604.64 

SARPANTA 
65,969.09 0.00 0.00 33 (LOCUINTA 2) 65,969.09 0.00 65,969.09 34,120.61 10,565.58 

INSTAJ.ATII 
ELECTRICE INT. 46,185.93 0.00 0.00 46,185.93 0.00 46,185.93 22,014.67 6,816.93 

34 (LOCUINTA 2) 
JNSTALATII 
SANITARE INT. 30,949.96 0.00 0.00 30,949.96 0.00 30,949.96 16,671.31 5,162.34 

35 ifLOCUINTA 2l 
INSTALATII 
TERMICE 32,468.54 0.00 0.00 32,468.54 0.00 32,468.54 13,427.21 4,157.79 

36 (LOCUINTA 2) 
IIN�I. Utl. 

Al.ARMARE SEMN 
INCEND. (LOCUINTA 4,836.60 0.00 0.00 4,836.60 0.00 4,836.60 1,671.47 517.58 

37 2) 
PRIZA DE PAMANT 

17,108.01 381/LOCUINTA 2) 0.00 0.00 17,108.01 0.00 17,108.01 4,031.86 1,248.48 

INFRASTRUCTURA 
39l(LOCUINTA 3) 

106,724.84 0.00 0.00 106,724.84 106,724.84 0.00 0.00 0.00 

SUPRASTRUCTURA 
40 (LOCUINTA 3) 56,398.95 0.00 0.00 56,398.95 0.00 56,398.95 24,203.56 7,494.73 

ARHITECTURA 
190,855.42 

41 l(LOCUINTA 3) 
0.00 0.00 190,855.42 0.00 190,855.42 114,982.03 35,604.64 

SARPANTA 
65,969.09 42 l(LOCUINTA 3) O.DO 0.00 65,969.09 0.00 65,969.09 34,120.61 10,565.58 

INSTALATII 
ELECTRICE INT. 46,185.93 0.00 0.00 46,185.93 0.00 46,185.93 22,014.67 6,816.93 

43 (LOCUINTA 3) 
INSTAIATII 
SANITARE INT. 30,949.96 0.00 0.00 30,949.96 0.00 30,949.96 16,671.31 5,162.34 

441/LOCUINTA 3l 
I NST. DETECT. 
SEMN. ALARMARE 32,468.54 0.00 0.00 32,468.54 0.00 32,468.54 13,427.21 4,157.79 

45 JLOCUJNTA 31 
PRIZA DE PAMAITT 

4,836.60 0.00 0.00 
46 (LOCUINTA 3) 

4,836.60 0.00 4,836.60 1,671.47 517.58 

JNSTALAlll 
TERMICE I NT. 17,108.01 0.00 0.00 17,108.01 0.00 17,108.01 4,031.86 1,248.48 

47 (LOCUJNTA 3) 
ORGANIZARE DE 

4,959.59 
48 SANTJER 

0.00 0.00 4,959.59 0.00 4,959.59 3,736.39 1,156.99 

TOTAL FARA TVA 3,445,000.00 0.00 o.oo 3,445,000.00 353,704.97 3,091,295.03 1,481,842.66 458,858.45 
TVA 654,550.00 0.00 0.00 654,550.00 67,203.94 587,346.06 281,550.11 87,183.10 
TOTAL CU TVA 4,099,550.00 0.00 0.00 4,099,550.00 420,908.91 3,678,641.09 1,763,392.77 546,041.55 

An = av + m • Mn/Mo An = 130.97% 
„An"' este coeficientul de ajustare care urmead a fi aplicat valorii cheltuielilor cu materialele 
,,av" este un coeficient fix şi reprezintă valoarea procentuală a plăţii în avans conform contractului 0% 
.,m" reprezintă ponderea indicelui de cost în consţrucţii pentru costul materialelor 100% 
ultima zi a lunii "n" 29.9.2021 
data cu 60 de zile înainte de ultima zi a lunii .n" 31.7.2021 
"Mn", indicele de cost în construcţii pentru costul materialelor aferent lunii 

11
n" de referinţă . 13 143.80 

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

5,354.18 

114,600.00 

0.00 

63,893.68 

226,460.06 

76,534.67 

53,002.86 

36,112.30 

36,626.33 

5,354.18 

18,356.49 

0.00 

63,893.68 

226,460.06 

76,534.67 

53,002.86 

36,112.30 

36,626.33 

5,354.18 

18,356.49 

6,116.58 

3,550,153.48 
674,529.16 

4,224,682.64 

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

statistice=> Publicaţii=> Data apariţiei=> LJJt;mele 12 tuni=> Filtrează=> Vor apărea publicaţiile, printre care şi Buletinele statistice de preţuri .sau https//insse.ro/cms/ => Buletin 

statistic de preturi); 
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ROMÂN A - M.D.R.T.- LS.C. 

t�AFTEI GH. GtCU 
DiP.IGJNTE DE ŞANTl6R AUT. 

r-JR Ol)4168�8; {)f,O'Z1122; 0002�05 

I 
OOMEHli/SU&OOt.t>EH11: 

2.3; 3.1; 5.2; i 



Axa prioritară� - ''Dezvoltarea infraslructurii de sănătate şi sociale"' 
Prioritatea de investiţie 8.1 .' - ''lnvestifiile in infraslruclurile sanitare şi sociale care ccmtribuie 
la dezvoltarea la nivel national. regional şi local. reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea 
de sănătate �i promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, 
culturale şi de recreere. precum şi trecerea de la serviciile institutionalc la serviciile prestate de 
colectivităţile locale·· 
Titlul proiectului: Servicii sociale integrate pentru persoane aJulte cu dizabilităţi 
SMfS 121848 

Nr. fJt!f I /c7-f} Y. Ja/j 

CoN·1·HAc·1· 

privind achi7.iţia publică de lucrări pentru realizarea obiectivelor de investiţie finantatc 
în cadrul proiectului 

"Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilităţi" 

I 

Pre.un bui 

În temeiul Legii nr. 98/2016 privind achiz.iţiile publice. c\1 modificările şi completările 
ulterioare. şi al H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea .Normelor mcto<lologice de aplicare a 
prevederilor referitoare 1n atrihuirca contractului de achizi\ie publică/acordului-cadru <lin T .cgea 
nr. 98/2016 privind achiziţiile public�, s-a încheiat prezentul contract <le achiziţie publică de 
lucrări. 

Art. l. Părţi contractante 

1.1. Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copi]u]ui Vaslui, cu sediul în 
Şoseaua Naţiomilă Vaslui-laşi. nr. L localitatea Vaslui. judeţul Vaslui. telefon 
0235/31.5138. fox 0235/315346. e-mail onice@;dgaspc-vs.ro. cod de înregistrare focală 
I 7095927. cont IBAN R047TRFZ656504102X006124. deschis Trezoreria Municipiului 
Vaslui. rcprc?Cntată prin domnul Cazacu Drago�-Andrci. Dircct0r General �1 Buruiană 
Ioan. Director General .A.dj. Ec. in calitate de Achizitor 

1.2.Asocicrca SC 1"01\US 2003 SRL - S.C. KTZ F:OIL INTFRNATI01\'AL S.R.L. in 
i.;,ilitatc de F.Hrnt.mt 

S.C NO\US 2003 S.R.L. cu sediul în Localitate Gala\i. Strada: Furnali�lilor, nr. 8. Judet:
Galati. telefon : +40 0236440077. email: lehnic@:nomis2003.ro. număr de înregistrare la
Registrul Comerţului .117./1!.)0;;2003. certificat de 1nregistrare CPJ 1519�295 n:prezcnt;:llft
de domnul Simion Cătălin. Administrator. in calilale de Lider Asociere, 
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1ns.,n,,'T\f•1t!• �!r1• ·h·,,'lh 
�\1!:',-Jr,:r 

6.3. Executantul este răspunzător de corectitudinea şi exactitatea datelor înscrise în facturi şi se 
obligă să restituie at:.il eventualele sume încasate in plus. cât şi foloasele realizate necun:'.nit. 
aferente acestora.· 

6.4. Prezentarea cu date eronate sau incomplete. fa{ă de rwe,ederile legii şi ale comraetului de 
achiziţie. a facturilor spre decontare. face să nu curgă termenul de plată. dacă beneficiarul 
sesizează executamul despre neregulile constatate şi returnează facturile în original. în termen 
de 15 zile de la primirea facturii. Un nou tem1cn de plată ,a curge de la confirmarea de către 
beneficiar a noilor fr1cturi prezentate de către exccurant. completate cu date corecte. potriYit 
legii şi contracllllui. 

6.5. Executantul va restitui orice sume cuvenite beneficiam lui şi care i-au fost plătite în plus 
fap de valoarea liHală certificală. în termen de 5 zile de la primirea unei cereri in acest sens. 
6.5.1. Dacă cxecut::mtul 11u Ya face plata în tcnnenul-limită menţionat mai sits. h.:-ncficiarnl rn 
aplica penalităţi reprczennind 0.05% pentm fiecare zi de întârLiere din suma necuvenită, pană 
la îndeplinirea eli::ctivă a oblig.aliilor. 
6.6. În cazul 1n care achizitornl calculează şi factun::azii executantului penalităţi reprezemand 
0.05% <lin valoarea contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor ce îi revin Jin prezentul 
cuntracc i:.·xccutantul arc obligaţia de a achita factm::1 de penalităţi transmisft de bend'iciar în 
termen de 15 zik de la transmiterea acesteia. În cazul in c&e executantul nu va achita 
achizitorului contravaloarea facturii de penalităţi. achizitornl va executa garanţia de bună 
executie. În cazul în care aceasta nu este acoperitoare. achizitorul se va adresa instanţelor de 
judecată competente. pentru recuperarea diferenţei. 

Art. 7. Durata contrnctului 

7.1. Durata praentului conlracl de lucrări este de 7 Juni de la emiterea ordinului de începere de 
către achizitor, dar nu mai târziu de data de 15.11.2021. Durata contractului va putea fi 
modificată prin act adiţional şi in cazuri temeinic motivate. 

7.2. Executantul poate solicita prelungirea duratei de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a 
acestora, in termen de 5 zile de la data constatării situutiei cart: poale genera prdungirea 
contractului �i în cazul în care această prelungire este afretată de: 
I. Volumul sau narnra lucrărilor suplimentare: sau de
li. Condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile: sau de
TII. Oricare alt motiv dl'. 111t,îr1icrc care nu se datorează cxecurnntului şi nu a survenit prin
încălcarea contractului de către acesta. in condiţiile stipulate in prezentul contract şi in condiţiile
L.:-gii_

, _;_ La primir..:a :,,ili�·ll.-1r:i ,-1�1\ll\,Lk din panc;i c,,nlr.tcl:m1ul11i. ;1chi1ill)nt! i,, în c1•n�il:crar·.: l11;11L· 
1.k1ali i le j usti iica1i, e rurn izatc de con1ract�1n1 �i. dacft se ubti rn: a,,izul ti nan\alurului în sensul
prelungirii contractului de finanţare nr. 3324/J 7_ l 0.2018. se prelungeşte Jurata de -:xccutic.

7-4_ Achizit1)rul poate solicita l::i rândul său prelungirea duratei de execuţie a c,1ntractului sau a
uric{trci p{1rţi a acestora. în termen de 5 zile de la data constatării \Teunei situaţiei care poate
genera prelungirea conlractului în cazuri temeinic motivale �i ln condi\iik legii.
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RG. nr. 1425/2006. cu modificările şi completă 
rile ullerioare. precum şi orice modificare Jegislctljvă apărută pc timpul contractului. 

20.2. În cazul prodUCt.'.rii unor accidente de muncă. evenimente sau incidente periculoase în 
activitatea desfăşurată de executant. acesta va comunica şi cerceta accidentul de 
rnut1eu/cvenimentul conform prevederilor kgak şi se -va înregistra cu acesta la TTM pe raza 
căruia s-a produs evenimentul. 

20.3. Acti\·itatea executantului �c va desfăşura cu respectarea întocmai de c.i!re personalul său 
şi/sau al suhcontractantilor a legislaţiei de securitate şi sfmălate în muncă şi apftrarc împotriva 
inccndiilor. tn funcţie tk tipul lucrfirii şi de tehnnlogiik de lucru aplicate. 

Art. 21. Amendamente 

21 .1 . Părţi k contraţtantc au dreptul. pc durata i'nc.kpl ini rii contractului. de a conveni 
mudifican:a clauzelor contractului. prin acl adi\ionaL numai în cazul apariţiei urwr circumstanţe 
care nu au purnt fi prevăzute la data încheierii contractului. făr:i a ti afectare clau;,.elc 
conlractuak ohl igatorii. 

Art. 22. Subcontrnctanţi 

22, 1. Fxcculantul are obl iga\ia. în cazul in care subcontractează. de a inchcia contracte cu 
:rnhc()nlractanţii desemnaţi în aceleaşi conditii în care el a scrnn.il contractul cu achizitorul. 

22.2.1. Exe.:mantul arc ohliga\ia ele a prezent.I la închcicn:a cnntnu:tului lollle wntractdc 
încheiate cu subcontractan\ii desemnati. De ascmcnea. Executantul are obligaţia de a notifica 
Achizitorul cu privire la intt.:nţia de înlocuire a unui suhcontractanl cu 5 zile înainte de 
morrn::mul începerii activitiiţii_in care noul subconLractant urmează să fie implicat. Achizitorul 
notifică deci?ia sa executantului in termen de 1.5 zile lucrătoare înainte de :nomentul i'nccpcrii 
activitătii în care noul suhcontractant unncază să fie implicat. 

22.2.2_ Lista subcnntractnnţilor descmmt\i. cu datele de recunoaştere ale acestora. precum şi 
rnntractl'il' îm.:heiate cu aceştia se constituie în anexe la prezentul contract. 
22.3. I. Executantul este pe deplin răspm_1zător faţă de beneficiar c.le moc.lui in care ::1dcpl incşte 
contractu I. 

21.3.2. Subcontractantul este pc deplin răspunzător faţă de c.xecutanl de modul în care 1ş1 

îndeplineşte partea sa din contract. 

22.J.3_ Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor teqi partea de contract
încredinţa tă lui de dtrc o:ccutanl.

22A. h:ccuwntul poate schimh�1 oricare subcunlractanl. numai dacă acc:sta nu ;;i-a îndeplinit 
partea sa din contract. Schimharca :mbcontractan1ului nu Ya schimba preţul contractului şi ni fi 
notificată şi supusă aprobării prealabile a beneficiarului. 

:·2.5. \Jiciun C\rntract Jc suhcontntL·tare. încheiat de -:xc.::utant. nu, a crea raplll"luri C\rnt1·actuaic 
între subcontractant şi beneficiar. 
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28.5.2. în situaţia sus mcnţjonaiă prestatorul arc obliga\ia de a notifica în scris auiorilăţii 
contractante ckspre aceasta cu cel pu\in 5 :Lile înainte de data încetării contractului cu 
prc:r.cntarca argumentelor anlle în vedere. 

Art. 29. Legea aplicabila contractului 
�9.1 Contractul ,a li interpretat conform kgilor din România. 

Art. 30 Dispoziţii finale 
30.1. Prin semnarea contractului. părţik confirmă faptul Cil acesta reflectă in mod deplin 
întreaga ,oin\ft a acestora cu privire la obiectul contractului, care pn:n1kazft !�iţă de orice 
intekgeri. înscrisuri sau negocieri care au anlt loc intre păqi 111ainte de semnarea acestuia. 
precum :;;i !aptul că nu există nicitm frl de elemente secundare. legale de contract şi inţclcgcrea 
între părţi. care să nu Ji !ost reflectate în comract. 

Ptiriilc au întdes s;i încheie asiu7i.15.04.2021. prezentul contract de lucrări în 2 ( Jnu„i) 
exemplare originale. c,ik unul pentru fiecare porte. 

ACHT7ITOR. 
Dirc-qia (ii:ncrală de Asistenta Socială 
::;i Prokc\ia Copilului Vaslui 

Director (jeneraL 

Ruruiană Ioan 

Consilier juridic . 
• !.- . \. 

•t ..... 1 !-: · ;. , "' I f f �- ' l 
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l:Xl:.Cl.TTANT. 

,,\socicrca SC N0i'v1JS 2003 SRL 
SC KTZ EDIL lNTUl\lATION.\[ SRI 

se 't\OivflS 2003 SRL f·-: · -· ...
- . . . ,/ ··. .'\• L .... ..,, •"!,•·., 

-, - L1dc1 .\�1)Ch;fl;;- , 

Administrator. 
Simion Cătălin 

' 

I 

SC KT7. EDIL T�TER'JAT!ONAL SRI. 
- Asociat -

Îrn pulernicit. 
Simion Cătălin 
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