
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13612/23.09.2021 

 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 145/2021 
privind aprobarea devizului general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de 

executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții                
" Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca  

- limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui " 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 13612/23.09.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
-  adresa S.C. CONBETAS S.R.L. nr. 501/06.09.2021, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12831/07.09.2021;  
- adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 2716/07.09.2021; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13727/23.09.2021, respectiv nr. 
13763/23.09.2021; 

- 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 Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 19 privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări nr. 13859/ 
26.09.2018; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții  " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca 
- limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ", cu modificările ulterioare; 

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

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție                     
"Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită 
Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ", conform anexei nr. 1. 



Art.2. -  Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat aferente obiectivului 
de " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - 
limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ", conform anexei nr. 2. 

Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiție " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca 
- limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui ", conform anexei nr. 3 
          (2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – 
Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 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: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 

 
                                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                        Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                                 și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                         Director executiv,  
                                  Mihaela Dragomir   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                    este necesar votul majorității absolute.                                                                                    

 



Valoare (fără T.V.A) TVA Valoare (inclusivT.V.A)

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

2 CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 7.500,00 1.425,00 8.925,00

3.2. Taxe pentru obţinereade avize, acorduri si autorizatii 5.700,00 1.083,00 6.783,00

3.3. Proiectare şi inginerie 

3.3.1. Studiu de fezabilitate+expertiză tehnică 22.308,00 4.238,52 26.546,52

3.3.2 P.Th+DDE+Verificare documente+Doc. Obț. Avize 200.000,00 38.000,00 238.000,00

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 13.000,00 2.470,00 15.470,00

3.5 Consultanta1%Xcap.4

3.5.1
Plata seviciilor de consultanță la elaborarea 
memoriului justificativ, studiilor de plată,de evaluare, la 
întocmirea cererii de finanțare

0,00 0,00 0,00

3.5.2
Plata seviciilor de consultanță în cdomeniu 
managementului investiției sau/și administrarea 
contractului de execuție

0,00 0,00 0,00

3.6 Asistenta tehnica

3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.6.2. Asigurarea supravegherii executiei prin inspectori de 
santier 89.900,00 0,00 89.900,00

TOTAL CAPITOL 3 348.408,00 49.116,52 397.524,52

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Obiect nr.01-CONSTRUCȚII 9.585.844,28 1.821.310,41 11.407.154,69

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
 la Hotărârea nr. ________ / 2021

 " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca – lim. jud. Iași, km 5+499 – 13+635, județul 
Vaslui "

          Anexa nr. 1

Nr. crt Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli



4.1.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

4.1.3 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 9.585.844,28 1.821.310,41 11.407.154,69

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5. 1. Organizare de santier

5.1.1. Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de 
santier 4.090,15 777,13 4.867,28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5. 2 Comisioane, cote, taxe si costuri de finantare 0,00 0,00 0,00

5.2.1  ISC(0,1+0,5)%Xcap.4 57.539,61 0,00 57.539,61

5.2.2 casa constructorului 0,5%xcap.4 47.949,67 0,00 47.949,67

5. 3 Cheltuieli diverse si neprevazute  
[10%*(val..cap/subcap. 1.2;1.3;2;  4.1;4.2 si 5.1.1] 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 109.579,43 777,13 110.356,56

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in 
exploatare

6. 1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6. 2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 10.043.831,71 1.871.204,06 11.915.035,77

din care C+M 9.589.934,43 1.822.087,54 11.412.021,97

BUGET DE STAT 
BUGET LOCAL 

11.470.426,81
444.608,96

   PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

16.09.2021

15.09.2021

15.09.2021



Valoare (fără T.V.A) TVA Valoare (inclusivT.V.A)

lei lei lei

1 2 3 4 5

CAPITOLUL 1 - Cheltuieli pentru obtinerea 
si amenajarea terenului

1.1. Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00

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

1.3. Amenajari pentru protectia mediului 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

2
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului

2.1.
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 3 - Cheltuieli pentru proiectare 
si asistenta tehnica

3.1. Studii de teren 0,00 0,00 0,00

3.2.
Taxe pentru obţinereade avize, acorduri si 
autorizatii

0,00 0,00 0,00

3.3. Proiectare şi inginerie 

3.3.1. Studiu de fezabilitate+expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.3.2
P.Th+DDE+Verificare documente+Doc. Obț. 
Avize

0,00 0,00 0,00

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00

3.5 Consultanta1%Xcap.4

3.5.1
Plata seviciilor de consultanță la elaborarea 
memoriului justificativ, studiilor de plată,de 

0,00 0,00 0,00

3.5.2
Plata seviciilor de consultanță în cdomeniu 
managementului investiției sau/și 

0,00 0,00 0,00

3.6 Asistenta tehnica

3.6.1. Asistenta tehnica din partea proiectantului 10.000,00 1.900,00 11.900,00

3.6.2.
Asigurarea supravegherii executiei prin 
inspectori de santier

89.900,00 0,00 89.900,00

TOTAL CAPITOL 3 99.900,00 1.900,00 101.800,00

CAPITOLUL 4 - Cheltuieli pentru investitia 
de baza

4.1 Constructii si instalatii

4.1.1 Obiect nr.01-CONSTRUCȚII 8.237.862,98 1.565.193,97 9.803.056,95

4.1.2 Montaj utilaj tehnologic 0,00 0,00 0,00

                                                                          Anexa nr. 2

                                                                                                             la Hotărârea nr. ___________ / 2021

Nr. crt
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 

cheltuieli

“ Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) - Rediu Galian - Tăcuta - Focșasca – lim. jud. Iași, km 5+499 – 
13+635, județul Vaslui ”

DEVIZ GENERAL REST DE EXECUTAT 



4.1.3 Utilaje, echipamente tehnologice cu montaj 0,00 0,00 0,00

4.1.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.1.5 Dotari 0,00 0,00 0,00

4.1.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 8.237.862,98 1.565.193,97 9.803.056,95

CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli

5. 1. Organizare de santier

5.1.1.
Lucrari de constructii si instalatii aferente 
organizarii de santier

4.090,15 777,13 4.867,28

5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier 0,00 0,00 0,00

5. 2
Comisioane, cote, taxe si costuri de 
finantare

0,00 0,00 0,00

5.2.1  ISC(0,1+0,5)%Xcap.4 49.451,72 0,00 49.451,72

5.2.2 casa constructorului 0,5%xcap.4 41.209,77 0,00 41.209,77

5. 3
Cheltuieli diverse si neprevazute  
[10%*(val..cap/subcap. 1.2;1.3;2;  4.1;4.2 si 
5.1.1]

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5 94.751,63 777,13 95.528,76

CAPITOLUL 6 - Cheltuieli pentru darea in 
exploatare

6. 1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00

6. 2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 8.432.514,61 1.567.871,09 10.000.385,71

din care C+M 8.241.953,13 1.565.971,09 9.807.924,22

Dumitru Buzatu

   PREȘEDINTE,



 
 

    Anexa nr. 3 
                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
                         
 
                                                              

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii  " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 

(Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635,  
Județul Vaslui " 

 
 

Titular: Judeţul Vaslui 
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Județul Vaslui: U.A.T. Codăești și Tăcuta 
 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                  11.915.035,77 lei 
    din care:  
- construcţii – montaj (C+M)                                                         11.412.021,97 lei 
 
                                                                     

- Capacităţi : 
 

• Lungime traseu                                                              8,136 km 
• Lățime platformă                                                           8,00 m 
• Lățime parte carosabilă                                                  6,50 m 
• Lățime acostamente                                                       2 x 0,75 m 
       

 
-     Durata de realizare a investiţiei                                                luni              24  
 
 
 
          Finanţarea investiţiei  
          Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui şi din bugetul de stat, 
după cum urmează:  

− bugetul de stat:   11.470.426,81 lei;  
− bugetul local:           444.608,96 lei.           

                        
 
 
 
 

 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13612 din 23.09.2021         
                              
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la 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  " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 

(Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 
Județul Vaslui " 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

          Prin adresa nr. 501/06.09.2021 transmisă de către S.C. CONBETAS S.R.L. și 
înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 12831/ 
07.09.2021, se solicită ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 13859/26.09.2018, 
conform pct. 19.2 lit. b) din contract, 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 " Modernizare 
drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. 
Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui " au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 190/2017, fiind actualizați ulterior ca urmare a modificărilor legislative. 
Menționăm că ultima modificare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
175/2019.  

Ajustarea prețului contractului se realizează potrivit art.19 din Contractul de lucrări 
nr. 13859/26.09.2018, încheiat de UAT Județul Vaslui și executant. La punctul19.2 lit.b) se 
reglementează ajustarea pentru restul rămas de executat după primele 12 luni de la data 
semnării contractului pe baza indicelui de cost în construcții – total publicat de Institutul 
Național de Statistică, în cazul în care în piață au apărut anumite condiții, în urma cărora 
s-a constatat creșterea/diminuarea indicilor de preț. Se aplică următoarea formulă de 
calcul: V.A. = (V.I. x I.P.C.)/100, unde:  

- V.A. reprezintă valoarea actualizată a contractului fără T.V.A. obținută prin 
utilizarea formulei de mai sus; 

- V.I. reprezintă valoarea inițială a contractului de achiziție fără T.V.A.; 
- I.P.C. reprezintă indicele de cost în construcții - total, publicat de Institutul 

National de Statistică din România în Buletinul Statistic de Prețuri, aferent 
perioadei de la împlinirea termenului de 12 luni de la semnarea contractului și 
data la care se solicită actualizarea. 

Așadar, inițierea acestui proiect de hotărâre este necesară în vederea aprobării 
devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 
247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 
Județul Vaslui ".  

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

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



 

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

de stat , după cum urmează: 
• buget de stat: 11.470.426,81 lei 
• bugetul local:  444.608,96 lei; 
Impactul asupra bugetului local  este de 181.255,28 lei, din cauza faptului că, urmare 

a creșterii valorii de construcții – montaj, cresc și coeficienții de plată la Inspectoratul de 
Stat în Construcții(I.S.C.) și la Casa Socială a Constructorilor (C.S.C.). 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
                Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 190/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Modernizare 
drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. 
Iași, km 5+499 - 13+635, 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 " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu 
Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 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. 13727/23.09.2021 

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, devizului general 

pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –

Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635,  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 " Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – 
Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 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 pentru 
lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
" Modernizare drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită 
Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, Județul Vaslui "; 

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

• Buget de stat: 11.470.426,81 lei  
• Bugetul Local:     444.608,96 lei; 
Impactul asupra bugetului local  este de 181.255,28 lei, datorită faptului că, urmare a creșterii 

valorii de construcții – montaj, cresc și coeficienții de plată la Inspectoratul de Stat în 
Construcții(I.S.C.) și la Casa Socială a Constructorilor (C.S.C.) . 

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; 
 Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, 
republicat, cu modificările și completările ulterioare;  

 art. 19 privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări nr. 13859/ 
26.09.2018; 

 
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 
supunerea acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință ordinară a Consiliului Județean 
Vaslui. 

 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru Director executiv 23.09.2021  
Verificat  – Catalin Toma Director executiv adjunct 23.09.2021  
Verificat – Săponariu Costel Șef birou 23.09.2021  
Întocmit 1 ex.– Caraiman Raluca-Iuliana Consilier 23.09.2021  
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RAPORT DE SPECIALITATE 

la 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 " Modernizare drum județean DJ 246: DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –

Focșasca - limită Jud. Iași, km 5+499 - 13+635, 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, devizului general pentru lucrările rest de 
executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții " Modernizare 
drum județean DJ 246 : DJ 247 (Codăești) – Rediu Galian – Tăcuta –Focșasca - limită Jud. Iași, km 
5+499 - 13+635, 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 compartimentelor din cadrul aparatului de 
specialitate și în limita fondurilor alocate cu această destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 
strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.),  
în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

      Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare   prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile: 

- art. 173 alin. (1) lit. b) și 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  






























