
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13783/23.09.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 150/2021 

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

”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – 
Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A),  

L=19,110 km, județul Vaslui" 
 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 13783/23.09.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa S.C. SORAGMIN S.R.L. nr. 1397/08.09.202, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12875/08.09.2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13796/24.09.2021, respectiv nr. 
13810/24.09.2021; 

- 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;  
- Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare 
Locală, republicat, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 48 privind Ajustarea prețurilor din Acordului Contractual nr. 
16218/06.11.2018;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) 
– Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul 
Vaslui", cu  modificările ulterioare; 



în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

               Art.1. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – 
Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui", conform 
anexei nr. 1. 
      Art.2. -  Se aprobă devizul general rest de executat pentru obiectivul de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – 
Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui", conform 
anexei nr. 2. 

Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – 
Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" , 
conform anexei nr. 3. 
        (2) Anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani 
(DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 
km, județul Vaslui", cu modificările ulterioare, 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. – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică 

din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

Art.6. – 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.                                                          



Valoare fără TVA - 
faza DALI TVA Valoare cu TVA 

faza DALI
lei lei lei

1 2 3 4 5

1,1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1,3 Amenajări pentru protecţia mediului 0,000 0,000 0,000
1,4 Cheltuieli pt realocare/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

3,1 Studii 0,000 0,000 0,000
3,1,1 Studii de teren 15.000,000 2.850,000 17.850,000
3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3,1,3 Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000

3,2 Taxe pentru obţi. de avize,acorduri şi autorizaţii 4.780,350 908,267 5.688,617
3,3 Expertiza tehnica 3.000,000 570,000 3.570,000
3,4 Certificare performanta energetica si audit energetic 0,000 0,000 0,000
3,5 Proiectare 182.921,440 34.755,074 217.676,514

3,5,1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3,5,2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3,5,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizarea lucr. De interventii 
si deviz general 65.000,000 12.350,000 77.350,000

3,5,4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii 2.000,000 380,000 2.380,000
3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 10.213,630 1.940,590 12.154,220
3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 105.707,810 20.084,484 125.792,294

3,6 Organizare procedurilor de achizitie 69.390,250 13.184,148 82.574,398
3,7 Consultanta 55.512,200 10.547,318 66.059,518

3,7,1 Managementul de proiect 0,000 0,000 0,000
3,7,2 Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3,8 Asistenta tehnica 270.780,500 51.448,295 322.228,795
3,8,1 Asisatenta tehnica din partea proiectantului 138.780,500 26.368,295 165.148,795
3,8,2 Dirigintie de santier 132.000,000 25.080,000 157.080,000

601.384,740 114.263,101 715.647,841

4,1 Construcţii şi instalaţii 23.132.398,980 4.395.155,806 27.527.554,786
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,000 0,000 0,000
4,3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,000 0,000 0,000

4,4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

4,6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
23.132.398,980 4.395.155,806 27.527.554,786

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. _______/2021
DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT al obiectivului de investiţii

Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – 
Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4



5,1 Organizare de şantier 34.185,450 6.495,236 40.680,686
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 34.185,450 6.495,236 40.680,686
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 288.418,362 0,000 288.418,362
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,1) 23.166,584 0,000 23.166,584

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,5) 115.832,922 0,000 115.832,922
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 115.832,922 0,000 115.832,922
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 33.585,933 0,000 33.585,933

5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.406.777,308 267.287,688 1.674.064,996
5,4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,000 0,000 0,000

1.729.381,119 273.782,924 2.003.164,043

6,1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6,2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
25.463.164,839 4.783.201,831 30.246.366,670
23.166.584,430 4.401.651,042 27.568.235,472

30.246.366,670
29.545.395,776
700.970,894

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura

Avizat - ing. Vieru Marian Director executiv 23.09.2021

Verificat - ing. Toma Cătălin
Director executiv 
adjunct 23.09.2021

Verificat - ing. Săponariu Costel Șef birou 23.09.2021

Întocmit - ing. Crețu Bogdan Consilier 23.09.2021

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Total capitol 6

Dumitru Buzatu

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL 
Buget de stat 

Buget local

Președinte,



Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA 

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1.2 Amenajarea terenului 0,000 0,000 0,000
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0,000 0,000 0,000
1,4 Cheltuieli pt realocare/protectia utilitatilor 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,000 0,000 0,000
0,000 0,000 0,000

3.1 Studii 0,000 0,000 0,000
3,1,1 Studii de teren 0,000 0,000 0,000
3,1,2 Raport privind impactul asupra mediului 0,000 0,000 0,000
3,1,3 Alte studii specifice 0,000 0,000 0,000

3.2 Taxe pentru obţi. de avize,acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000
3.3 Expertiza tehnica 0,000 0,000 0,000
3,4 Certificare performanta energetica si audit energetic 0,000 0,000 0,000
3,5 Proiectare 0,000 0,000 0,000

3,5,1 Tema de proiectare 0,000 0,000 0,000
3,5,2 Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3,5,3 Studiu de fezabilitate/documentatie de avizarea lucr. De 
interventii si deviz general 0,000 0,000 0,000
3,5,4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii 
avize/acorduri/autorizatii 0,000 0,000 0,000
3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor 
de executie 0,000 0,000 0,000
3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 0,000 0,000 0,000

3.6 Organizare procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000
3.7 Consultanta 0,000 0,000

3,7,1 Managementul de proiect 0,000 0,000 0,000
3,7,2 Auditul financiar 0,000 0,000 0,000

3,8 Asistenta tehnica 130.780,500 24.848,295 155.628,795
3,8,1 Asisatenta tehnica din partea proiectantului 93.780,500 17.818,295 111.598,795
3,8,2 Dirigintie de santier 37.000,000 7.030,000 44.030,000

130.780,500 24.848,295 155.628,795

4.1 Construcţii şi instalaţii 6.092.565,970 1.157.587,534 7.250.153,504
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,000 0,000 0,000

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
6.092.565,970 1.157.587,534 7.250.153,504

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT al obiectivului de investiţii
Proiectare și execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C : Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – 

Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui

Nr. 
crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. _______/2021

Total capitol 4



5.1 Organizare de şantier 34.185,450 6.495,236 40.680,686
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 34.185,450 6.495,236 40.680,686
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 94.672,061 0,000 94.672,061
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii (0,1) 1.797,934 0,000 1.797,934

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,5) 62.411,297 0,000 62.411,297
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 30.462,830 0,000 30.462,830
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.406.777,308 267.287,688 1.674.064,996
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,000 0,000 0,000

1.535.634,819 273.782,924 1.809.417,743

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
7.758.981,289 1.456.218,753 9.215.200,042
6.126.751,420 1.164.082,770 7.290.834,190

7.758.981,289 1.456.218,753 9.215.200,042
9.076.497,981
138.702,061

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura

Avizat - ing. Vieru Marian Director executiv 23.09.2021

Verificat - ing. Toma Cătălin
Director executiv 

adjunct 23.09.2021

Verificat - ing. Săponariu Costel Șef birou 23.09.2021

Întocmit - ing. Crețu Bogdan Consilier 23.09.2021

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Total capitol 6

Președinte,
Dumitru Buzatu

TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

TOTAL GENERAL 
Buget de stat 

Buget local



 
 
                                                   
 
                                                                                                         Anexa nr. 3 

                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2021 
 

                                                                                      
INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean  
DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 

(Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" 
 
 

Titular: Judeţul Vaslui 
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Comunele Băcani și Bogdănița, satele Băcani, Băltățeni, Cepești, Rădăești, 
Coroiești, Bogdănița, județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                   30.246.366,670 lei 
    din care:  
- construcţii – montaj (C+M)                                                          27.568.235,472 lei 
 
                                                                     
- Capacităţi: 
 

- Lungime traseu                              km     19,110  
- Laţime platformă                           m        7,50-8,00 
- Laţime parte carosabilă                  m       6,50  
- Laţime acostamente                       m       2x0,50, 2x0,75 

      
-     Durata de realizare a investiţiei             luni    29  
    
 
 
 
          Finanţarea investiţiei  
          Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui şi din bugetul de 
stat, după cum urmează:  

− bugetul de stat:   29.545.395,776 lei;  
− bugetul local:           700.970,894 lei.           

 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13783 din 23.09.2021          
                             
 

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 ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 

(Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
 Prin adresa nr. 1397/08.09.2021, transmisă de către S.C. Soragmin S.R.L. și  
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12875/08.09.2021, 
se solicită ajustarea prețului Acordului Contractual nr. 16218/06.11.2018, conform art. 48 
alin. (5), 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 ”Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – 
Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" au fost aprobați inițial 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 195/2017, fiind actualizați ulterior ca urmare 
a modificărilor legislative. Menționăm că ultima modificare s-a realizat prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 126/2019.  

Ajustarea prețului contractului se realizează potrivit art. 48 din Acordul Contractual  
nr. 16218/06.11.2018, încheiat de UAT Județul Vaslui și executant. Astfel, conform 
pct.48.3, „cu excepția cazului în care este prevăzut altfel în Acordul Contractual, dacă 
Durata de execuție la semnarea Contractului este mai mare de 365 zile, se va considera că 
prețurile din Oferta Antreprenorului au fost stabilite în baza condițiilor de prețuri și piață 
în vigoare la Data de Referință și sumele plătibile Antreprenorului vor fi ajustate pentru 
creșterea/diminuarea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat Prețul Contractului. Nu se 
va aplica nicio ajustare la lucrările evaluate pe baza Costului (cum ar fi cele aferente 
Sumelor Provizionate) sau a prețurilor curente. Această ajustare va fi determinată prin 
aplicarea formulei prevăzută în această clauză.” La pct. 48.5 se prevede: 

” Atunci când sunt aplicabile prevederile subclauzei 48.3 și în cazul în care tabelul 
datelor de ajustare din Acordul Contractual nu este completat de către Beneficiar, se va 
folosi un singur indice de cost și formula aplicabilă va fi:  

An=av+(1-av)*In/Io, 
unde: 
- „An” este coeficientul de ajustare care urmează a fi aplicat valorii de contract 

estimate pentru lucrările realizate în luna „n” (sumele aferente punctului (a) din subclauza 
50.1 [Situația de lucrări], exclusiv lucrările evaluate pe baza Costului sau a prețurilor 
curente); 

- „av” este valoarea procentuală a plății în avans față de Prețul Contractului; 
-  „In” este indicele de cost în construcții – total publicat de Institutul Național de 

Statistică în Buletinul Statistic de Prețuri, la tabelul 15, aplicabil la data cu 60 de zile 
înainte de ultima zi a lunii „n”. Valoarea aplicabilă a acestui indice pentru luna ianuarie 
2017 este 113,8. 

- „Io” este indicele de cost în construcții – total, aplicabil la Data de Referință.   
Indicele de cost în construcții – total avut în vedere la ajustare este cel publicat 

de I.N.S. pe site-ul https://insse.ro/cms/ro. 

https://insse.ro/cms/ro


 

Așadar, inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară pentru aprobarea 
devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 
(Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui".  

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

II. Impactul socio-economic:  
             Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum județean DJ 245C va contribui la 
îmbunătățirea condițiilor de trai și accesibilitate către această zonă pe viitor, precum și 
crearea unei infrastructuri necesare dezvoltării activităților din zonă și înlesnirea accesului 
mijloacelor de transport public de persoane și de intervenție în caz de urgență. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local al Județului Vaslui și din bugetul 

de stat , după cum urmează: 
• buget de stat: 29.545.395,776 lei; 
• bugetul local   700.970,894 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. 195/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – 
Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui", cu modificările 
ulterioare. 

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, 
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: 
Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), 
L=19,110 km, județul Vaslui". 

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. 13796/24.09.2021 
 

R A P O R T  DE  S P E C I A L I T A T E 
la proiectul de hotărîre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru 

lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești 

– Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, 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, 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, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu 
(Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui" și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – Rădăești – Coroiești 
– Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, județul Vaslui"; 

b) Impactul financiar asupra bugetului: finanţarea investiței se realizează de la bugetul de 
stat și din bugetul local al județului, după cum urmează: 

• buget de stat: 29.545.395,776 lei 
• bugetul local: 700.970,894 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; 
 Ordinul nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală 
 art. 48 privind Ajustarea prețurilor contractului din Acordului Contractual nr. 

16218/06.11.2018. 
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 23.09.2021   

Verificat – ing. Cătălin Toma Director executiv adjunct   23.09.2021   

Verificat - ing. Saponariu Costel Șef birou  23.09.2021   

Întocmit  – ing. Crețu Bogdan-Andrei Consilier  23.09.2021   
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RAPORT DE SPECIALITATE 

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  ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – 
Cepești – Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, 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, a devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Proiectare și 
execuție - Reabilitare și modernizare drum județean DJ 245 C: Băcani (DJ 245) – Băltățeni – Cepești – 
Rădăești – Coroiești – Bogdănița – Schitu (Dj 245A), L=19,110 km, 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: 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  



737033, Romania, Loc. Salcioara, Vaslui 

Tel: 0235411515, Fax.0235426333 

email: soragmin@gmail.com 

Lucrari de constructie a drumurilor si autostrazilor, comert cu produse obtinute din extractia pietrisului si nisipului 

Nr. 1391 / 08.09.2021 

�� �
(.\.� 

�f' 

CATRE, 

JUDETUL VASLUI 

Str. Stefan cel Mare, nr. 79 

Referitor la contract nr. 16218/06.11.2018 avand obiectivul: "Proiectare si executie - Reabilitare si 
modernizare drum judetean DJ 245C: Bacani (DJ245) - Baltateni - Cepesti - Radaiesti - Coroiesti -
Bogdanita -Schitu (DJ 245A), L= 19,110 km, judetul Vaslui". 

Tinand cont de aparitie in Monitorul Oficial din 30.08.2021 a OUG privind reglementarea unor 
masuri fiscal-bugetare, solicitam prin prezenta, ajustarea valorii aferente cheltuielilor pentru restul de 
executat ,existent la data intrarii in vigoare a ordonantei mentionate. 

Anexam situatia cantitatilor/valorilor executate lunar explicit. 

Cu stima, 

Sediul social: 737033, Remania, Loc Salcioara, Corn. Banca, Jud. Vaslui, Cod fiscal:26473061, Nr. reg. comertului J37/269/201 O 
Conturi bancare: R092BACX0000000905570000 UniCredit Bank, R097TREZ6575069XXX004480 Trezoreria Barlad 



DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VASLUI 

Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 79, VASLUI 

Telefon: 0235315944; Fax: 02353 I 1798 

e-mail: tele@vaslui.insse.ro

website: http://www. vaslu i. i nsse.ro 

Către,
CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

URMARE: Adresa dvs. nr. 12674/03.09.2021.
REFERITOR: Indici de cost în construcţii

VĂ COMUNICĂM datele solicitate:

INDICI DE COST ÎN CONSTRUCŢII - CLADIRI NEREZIDENŢJALE 

Iunie 2021/Mai 2019 112,3 %
Iunie 2021/Iunie 2019 112,7 %
Iunie 2021/Iulie 2019 112,9 %
Iunie 2021/August 2019 113,5 %
Iunie 202 l/Septembrie 2019 114,2 %
Iunie 2021/0ctombrie 2019 113,6 %
Iunie 2021/Noiembrie 2019 110,7 %
Iunie 2021/Decembrie 2019 111,3 %

INDICI DE COST ÎN CONSTRUCŢ/l - CLADIRI INGINEREŞTI 

Iunie 2021 /Mai 20 I 9 111,8 %
1 Iunie 2021/Iunie 2019 112, 1 %
Iunie 2021/Iulie 2019 11 L9 %
Iunie 2021/August 2019 112,8 %
Iunie 2021/Septembrie 2019 114,0 %

� unie 2021 /Octombrie 2019 113,1 %

�
unie 2021 /Noiembrie 2019 110,7 %
unie 2021/Decembrie 2019 111,5 %

Numele si prenumele Funcţia Data 

lntocmit - Rodica Manolache Sef serviciu 07.09.2021 

···-
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DIRECŢIA JUDEŢEANĂ DE STATISTICĂ VASLUI 

Str. ŞTEFAN CEL MARE, nr. 79, VASLUI 
Telefon: 0235315944; Fax: 0235311798 

e-mail: tele@vaslui.insse.ro
website: http://www.vaslui.insse.ro 

a. INS calculează şi diseminează Indici de cost în construcţii (ICC), inclusiv pentru
TOTAL MATERIALE DE CONSTRUCŢII (ICCM). Aceşti indicatori sunt diseminaţi
cu periodicitate lunară, şi sunt disponibili pe site-ul instituţiei noastre www.insse.ro,
astfel:

• în baza de date Tempo Online, accesând link-ul: http://statistici.insse.ro:8077/tempo
online/#/pages/tables/insse-table, sau mergând la secţiunea: B. Statistică Economică/
B.1 O Constructii I matricea CNS107C - Indici de cost in constructii - an de baza 2015.

. ' ' 

unde găsiţi indicele de cost în construcţii defalcat pe tipuri de lucrări şi tipuri de
construcţii, inclusiv pe TOT AL COST MATERIALE. Ultima lună disponibilă la acest
moment de timp este luna iunie 2021, date actualizate la 13.08.2021. Datele lunii iulie
2021 vor fi disponibile începând cu data de 13.09.2021;

• în Publicaţia de sinteză cu apariţie lunară: "Buletinul Statistic de Preţuri" care se găseşte
pe site-ul INS la secţiunea Produse Statistice/ Publicaţii statistice/ Publicaţii/ Tema
statistică: Publicaţii de sinteză. INS a dat publicităţii la acest moment m. 6/2021 al
publicaţiei , ultimele date disponibile fiind datele lunii iunie 2021 (tabelul 15).

Pentru operativitate, puteţi accesa link-ul:https://insse.ro/cms/ro/content/buletin
statistic-de-pre%C5%A3uri-nr62021 

Datele lunii iulie a.c. vor fi disponibile în nr. 7 al publicaţiei, cu apariţie în data de 
14.09.2021 (probabil tot atunci va fi actualizata si matricea din baza de date TEMPO), 
ce poate fi accesată pe site-ul instituţ1e1 noastre la link-ul: 
https://insse.ro/cms/ro/content/buletin-statistic-de-pre%C5%A3uri-nr7202 l 

b. Definiţie: Indicii de cost în construcţii sunt indici deflatori şi măsoară evoluţia
costurilor din domeniul construcţiilor dintr-o perioadă faţă de alta. Calculul indicilor

de cost În construcţii:

Calculul indicilor de cost în construcţii (ICC) al unei anumite luni (numită perioadă 
curentă) faţă de o lună (perioadă de referinţă) se face utilizând indicii cu bază fixă (anul 
2015=100), astfel: 

!CC luna X faf ă de o lună de referinţă se calculează prin împărfi1·ea indicelui cu bază
fixă (anul 2015=100) al lunii X în bază.fixă (anul 2015=100) faţă de luna de referinţă
pentru care se doreşte calculul, înmulţit cu 100.

Cu stimă, 

Director executiv, 
Teodor IANC 

Data 

07.09.2021 



















ulterioare, se modifică ş; se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.li. - Prezentul act administrativ va fi comunicat lnst;tuţiei Prefectului -
Judeţul Vaslui, precum şi Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice d;n cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la 
îndepltn;re. 

Vaslui, 18 Iuite 2019 

P R E Ş E D I N T E, 
Dumitru Buzatu 






