
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 13693/23.09.2021 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 148/2021 

privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de 
executat al obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: 

limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F),  
județul Vaslui" 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 13693/23.09.2021 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa S.C. MIDAS ANTREPRIZĂ CONSTRUCȚII S.R.L. nr. 186 / 08.09.2021, înregistrată 

la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 12884 / 08.09.2021; 
- 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. 13786/23.09.2021, respectiv nr. 
13761/23.09.2021; 

- 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 Ordonanței de 

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

- art.19 privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări nr.12555/ 
03.09.2018; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții  " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 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. – (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții                     
" Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – 
Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui ", conform anexei nr. 1. 



      (2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 88/2020 pentru modificarea 
HCJ Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 
județul Vaslui ", cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta 
hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat aferente obiectivului 
de investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui ", conform anexei nr. 2. 

Art.3. – Anexele nr. 1 - 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică din 

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

Art.5. – 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. 
                                                                                                               



Anexa nr. 1 

la Hotărârea nr. ___________ / 2021

Valoare             
(fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 35.616,00 6.767,04 42.383,04
35.616,00 6.767,04 42.383,04

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.1 Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații 17.000,00 3.230,00 20.230,00

3.3 Expertiză tehnică 3.000,00 570,00 3.570,00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 221.711,63 42.125,21 263.836,84
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 42.263,00 8.029,97 50.292,97

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vedere obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 10.213,63 1.940,59 12.154,22

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 167.235,00 31.774,65 199.009,65
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 29.592,34 5.622,54 35.214,88
3.7 Consultanță 23.673,87 4.498,04 28.171,91

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 23.673,87 4.498,04 28.171,91
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistență tehnică 80.150,00 15.228,50 95.378,50
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 40.150,00 7.628,50 47.778,50
3.8.2 Dirigenție de șantier 40.000,00 7.600,00 47.600,00

390.127,84 74.124,29 464.252,13

4.1 Construcții și instalații 10.723.829,64 2.037.527,63 12.761.357,27
4.1.1 DJ 241 C, km 0+000 - km 8+670, L = 8.670,00 ml 10.405.995,03 1.977.139,06 12.383.134,09
4.1.2 Amenajare drumuli laterale 317.834,61 60.388,58 378.223,19

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valori în LEI

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 3

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 
2F), județul Vaslui

Deviz general ACTUALIZAT
al obiectivului de investiții

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții



4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

10.723.829,64 2.037.527,63 12.761.357,27

5.1 Organizare de şantier 28.133,73 5.345,41 33.479,14

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 28.133,73 5.345,41 33.479,14

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 124.762,27 0,00 124.762,27

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 11.342,02 0,00 11.342,02

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

56.710,12 0,00 56.710,12

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 56.710,12 0,00 56.710,12

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 554.445,53 105.344,65 659.790,18
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

707.341,53 110.690,06 818.031,59

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
11.856.915,01 2.229.109,02 14.086.024,03
11.342.024,90 2.154.984,73 13.497.009,63
11.519.473,53 2.188.699,97 13.708.173,50

337.441,48 40.409,05 377.850,53

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

din care: C + M 
BUGET DE STAT
BUGET LOCAL

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021



Anexa nr. 2 

la Hotărârea nr. ___________ / 2021

Valoare             
(fără TVA) TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3 Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială 0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 35.616,00 6.767,04 42.383,04
35.616,00 6.767,04 42.383,04

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 0,00 0,00 0,00
3.1.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații 0,00 0,00 0,00

3.3 Expertiză tehnică 0,00 0,00 0,00

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor 0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vedere obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0,00 0,00 0,00

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție 0,00 0,00 0,00

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanță 0,00 0,00 0,00

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 0,00 0,00 0,00
3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistență tehnică 62.150,00 11.808,50 73.958,50
3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 40.150,00 7.628,50 47.778,50
3.8.2 Dirigenție de șantier 22.000,00 4.180,00 26.180,00

62.150,00 11.808,50 73.958,50

4.1 Construcții și instalații 3.863.720,38 734.106,87 4.597.827,25
4.1.1 DJ 241 C, km 0+000 - km 8+670, L = 8.670,00 ml 3.693.058,73 701.681,16 4.394.739,89
4.1.2 Amenajare drumuli laterale 170.661,65 32.425,71 203.087,36

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valori în LEI

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 3

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 
2F), județul Vaslui

Deviz general - REST DE EXECUTAT 
al obiectivului de investiții

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții



4.4 Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

3.863.720,38 734.106,87 4.597.827,25

5.1 Organizare de şantier 23.046,14 4.378,77 27.424,91

5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier 23.046,14 4.378,77 27.424,91

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 43.146,21 0,00 43.146,21

5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare 0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii 3.922,38 0,00 3.922,38

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

19.611,91 0,00 19.611,91

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 19.611,91 0,00 19.611,91

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 554.445,53 105.344,65 659.790,18
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

620.637,88 109.723,42 730.361,30

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
4.582.124,26 862.405,83 5.444.530,09
3.922.382,52 850.597,33 4.772.979,85
4.476.828,05 850.597,33 5.327.425,38

105.296,21 11.808,50 117.104,71

PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

din care: C + M 
BUGET DE STAT
BUGET LOCAL

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL

15.09.2021
15.09.2021
15.09.2021



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13693 din 23.09.2021          
                             
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului 
general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții  " Reabilitare și 

modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – 
Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui " 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

          Prin adresa nr. 186/08.09.2021, transmisă de către S.C. MIDAS ANTREPRIZĂ 
CONSTRUCȚII S.R.L. și înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui 
sub nr. 12884/08.09.2021, se solicită ajustarea prețului Contractului de lucrări nr. 
12555/03.09.2018, 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 " Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-
Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui " au fost aprobați inițial prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017, fiind actualizați ulterior ca urmare a modificărilor 
legislative. Menționăm că ultima modificare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 88/2020.  

Ajustarea prețului contractului se realizează potrivit art.19 din Contractul de lucrări 
nr. 12555/03.09.2018, încheiat de UAT Județul Vaslui și executant. La punctul 19.2 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 și a devizului general rest de executat al obiectivului de 
investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău 
(Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui ".  

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

II. Impactul socio-economic:  
              Drumul județean DJ 241C are punctul de început la km 24+000 limita cu județul 
Bacău în localitatea Stejaru, iar finalul se află la km 32+669, unde se intersectează cu 
drumul național DN 2F. Sectorul de drum de 8,669 km trece prin satele Stejaru, Doagele,  
Poiana – Pietrei și Dragomirești, sate componente ale comunelor Pungești și Dragomirești. 
              Reabilitarea și modernizarea drumului județean DJ 241C 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. 
              Reabilitarea și modernizarea acestui drum reprezintă o necesitate din punct de 
vedere economic, reducând durata de transport și costurile acestuia. Desfășurarea 
traficului mic și de mare tonaj se va realiza în condiții optime, se va încuraja dezvoltarea 
economică zonală, facilitarea accesului la localitățile de interes major. 

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: 13.708.173,50 lei 
· bugetul Local:   377.850,53 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. 1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 88/2020 pentru modificarea HCJ Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul 
Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 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 și a 
devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții " Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-
Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 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. 13786/23.09.2021 
 

 
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 și a devizului general 
pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare 

drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – 
Dragomirești (DN 2F), 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 și a devizului general pentru lucrările rest de executat al obiectivului 
de investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), județul Vaslui " și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat și a devizului general rest 
de executat al obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C : 
limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN 2F), 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: 13.708.173,50 lei  
· Bugetul Local:     377.850,53 lei; 
Actualizarea indicatorilor tehnico-economici 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:   
Ø 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; 
Ø Ordinul nr. 1851/2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență 

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

Ø art. 19  privind Ajustarea prețului contractului din Contractul de lucrări nr. 12555 / 
03.09.2018. 

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 şi adoptare în prima şedinţă ordinară a Consiliului 
Judeţean 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  



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECŢIA  ECONOMICĂ 
Nr. 13761/23.09.2021  
 

 
RAPORT DE SPECIALITATE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a devizului general 
pentru lucrările rest de executat al obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare 

drum județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – 
Dragomirești (DN 2F),  

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 devizului general pentru 
lucrările rest de executat al obiectivului de investiții " Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241C: limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești 
(DN 2F), 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  

















    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTǍRÂREA nr. 88/2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul 
Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ",  

cu modificările ulterioare 
 

 Avȃnd ȋn vedere : 
- referatul de aprobare nr. 8928 din 16.06.2020 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 

consiliului județean nr. 8964 din 16.06.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ", cu modificările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică și 
disciplină, administrație publică 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 Ordonanța de urgență a Guvernului        

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- art.I pct.3 din Ordinul nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea Normelor 

metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, aprobate prin Ordinul 
viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației publice, nr. 1851/2013; 

- 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;  

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 Judeţean Vaslui 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.I. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiție                    
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – 
Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ", conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – 
Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești (DN2F), județul Vaslui ", conform anexei nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 



(2) Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 193/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 241C: Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești          
(DN2F), județul Vaslui ", cu modificările ulterioare. 

Art.III. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul 
Vaslui, precum și Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
 

Vaslui, 25 iunie 2020 
 

       PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 
 

        Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                        Diana-Elena Ursulescu  
                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                            
 



          Anexa nr. 1 

la Hotărârea nr. 88/ 2020

Valoare             
(fără TVA)

TVA Valoare cu TVA

lei lei lei
1 2 3 4 5

1.1 Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00

1.3
Amenajări pentru protecția mediului și aducerea terenului la 
starea inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 35.616,00 6.767,04 42.383,04
35.616,00 6.767,04 42.383,04

0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.1 Studii de teren 15.000,00 2.850,00 17.850,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de avize, 
acorduri și autorizații

17.000,00 3.230,00 20.230,00

3.3 Expertiză tehnică 3.000,00 570,00 3.570,00

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic al 
clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 221.711,63 42.125,21 263.836,84
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

42.263,00 8.029,97 50.292,97

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vedere obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

2.000,00 380,00 2.380,00

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

10.213,63 1.940,59 12.154,22

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 167.235,00 31.774,65 199.009,65
3.6 Organizarea procedurilor de achiziție 29.592,34 5.622,54 35.214,88
3.7 Consultanță 23.673,87 4.498,04 28.171,91

3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiții 23.673,87 4.498,04 28.171,91

3.7.2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistență tehnică 80.150,00 15.228,50 95.378,50

3.8.1 Asistență tehnică din partea proiectantului 40.150,00 7.628,50 47.778,50
3.8.2 Dirigenție de șantier 40.000,00 7.600,00 47.600,00

390.127,84 74.124,29 464.252,13

4.1 Construcții și instalații 10.250.007,18 1.947.501,36 12.197.508,54
4.1.1 DJ 241 C, km 0+000 - km 8+670, L = 8.670,00 ml 9.953.106,73 1.891.090,28 11.844.197,01
4.1.2 Amenajare drumuli laterale 296.900,45 56.411,09 353.311,54

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază

Nr. Crt. Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli

Valori în LEI

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică

Total capitol 3

Reabilitare și modernizare drum județean DJ 241 C: limită județul Bacău (Stejaru) - Doagele - Poiana-Pietrei - Dragomirești (DN 
2F), județul Vaslui

Deviz general - Actualizat 
al obiectivului de investiții

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții



4.3
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care necesită 
montaj

0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

10.250.007,18 1.947.501,36 12.197.508,54

5.1 Organizare de şantier 25.308,54 4.808,62 30.117,16

5.1.1
Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 
şantier

25.308,54 4.808,62 30.117,16

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 124.762,27 0,00 124.762,27

5.2.1
Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 
finanţatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

11.342,02 0,00 11.342,02

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

56.710,12 0,00 56.710,12

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 56.710,12 0,00 56.710,12

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 
construire/desfiinţare

0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 1.031.093,18 195.907,70 1.227.000,88
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

1.181.163,99 200.716,33 1.381.880,32

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00
11.856.915,01 2.229.109,02 14.086.024,03
11.342.024,90 2.154.984,73 13.497.009,63
11.519.473,53 2.188.699,97 13.708.173,50

337.441,48 40.409,05 377.850,53

                                                 PREȘEDINTE,

Dumitru Buzatu

din care: C + M 
BUGET DE STAT
BUGET LOCAL

Total capitol 4
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste

Total capitol 6
TOTAL GENERAL



 
                                                                                             Anexa nr. 2 

                                                                                         la Hotărârea nr. 88/2020 
 

                                                                                     
INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

actualizați pentru obiectivul de investiţii " Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 241C : Limită județul Bacău (Stejaru) – Doagele – Poiana-Pietrei – Dragomirești 

(DN2F), județul Vaslui " 
 
 
Titular : Judeţul Vaslui 
Beneficiar : Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Comunele Pungești și Dragomirești, Satele Stejaru, Doagele și 
Dragomirești, județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei , inclusiv TVA                                   14.086.024,03 lei 
  ( în preţuri la data de 15.06.2020/1 euro= 4,8340 lei ),     
    din care :  
- construcţii – montaj ( C+M )                                                        13.497.009,63 lei 
 
                                                                     
- Capacităţi : 
 

- Lungime traseu                                                                   km            8,670 
- Laţime platformă                                                                 m             8,00 
- Laţime parte carosabilă                                                        m             6,00  
- Laţime acostamente                                                             m             2 x 0,75 
- Lățime bandă de încadrare                                                   m             2 x 0,25 

      
-     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:   13.708.173,50 lei  
 Bugetul Local:           377.850,53 lei           

                        
 
 
 




