
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 2246/09.02.2022 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 33 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare 

pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 
121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități,  

cu modificările ulterioare 
 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 2246 / 09.02.2022 al președintelui Consiliului Județean 

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

378/04.02.2022; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 

din  cadrul  aparatului de  specialitate  al consiliului  județean  nr.  2247  / 09. 02. 2022,    respectiv 
nr. 2260 /09. 02. 2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică şi de 
disciplină, administraţie publică locală şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze, programe de dezvoltare economico - socială, buget-finanțe şi integrare europeană și 
Comisia pentru protecție socială, protecție copii, învățământ, sănătate și familie, cultură, culte și 
sport; 

în conformitate cu prevederile: 
           - art. 173 alin. (1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
          - Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 
republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a 
cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul 
„Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare; 
           - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 83/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități; 
          - Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 180/2021 privind aprobarea devizului general 
actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Înființarea unui 
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3(trei) locuințe protejate în 
cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, 
Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități”, Comuna Oltenești, 
județul Vaslui; 
             în temeiul art. 182 alin. (1) și al art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
            Consiliul Județean Vaslui 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.I. – (1) Articolul 2 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind 

aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de 
contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod 



SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu 
modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”Art.2.- Se aprobă valoarea totală a proiectului „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, în cuantum de 4.920.533,41 lei (inclusiv TVA), conform bugetului 
prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.” 

  (2) Anexa la prezentul act administrativ înlocuiește anexa la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare. 

Art.II. – Articolul 3 al Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea  
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru 
proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare, se 
modifică și va avea următorul cuprins: 

  ”Art.3. - Se aprobă contribuția proprie în proiect a Direcției Generale de Asistență Socială 
și Protecția Copilului Vaslui, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, 
în cuantum de 1.461.700,33 lei (din care 505.528,69 lei inclusiv TVA, reprezintă sume suplimentare 
rezultate ca urmare a ajustării prețurilor materialelor corespunzătoare cheltuielilor nerambursabile), 
cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 69.177,00 lei, reprezentând 
cofinanțarea proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”. 

  Art.III. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de 
contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod 
SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu 
modificările ulterioare,  rămân în vigoare. 

 Art. IV. - Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Direcției Generale 
de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui și Direcției Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui. 

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

                   
  
  PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

     Vaslui, _____________2022 
 

 
 

 

 Avizează pentru legalitate: 
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Diana-Elena Ursulescu 
  

 
 

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

http://www.cjvs.eu/
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la Hotărârea nr.          /2022                                                               
 

 
 

Director general              Manager financiar 

CAZACU DRAGOȘ-ANDREI              APOSTOLACHE OCTAVIAN 

Servicii sociale 
integrate destinate 
persoanelor adulte cu 
dizabilități

Ajutor de 
stat

Cost Total fără 
TVA

TVA Cost total
Valoare 
eligibilă fără 
TVA

TVA eligibilă Total eligibil
Valoare 
neeligibilă 
fără TVA

Valoare TVA 
neeligibilă

Total 
neeligibil

Categorie 
My SMIS

Subcategori
e My SMIS

Cod proiect 121848 DA/NU 4=2+3 7=5+6 10=8+9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

12

1.1 Cheltuieli pentru amen  NU 37599,54 7.143,91 44.743,45 31.299,71 5.946,94 37.246,65 6.299,83 1.196,97 7.496,80 12 38

1.2 Cheltuieli cu 
amenajări pentru 
protecţia mediului şi 
aducerea la starea 
iniţială

NU 0 0 12 39

Total Capitol 1 0 37.599,54 7.143,91 44.743,45 31299,71 5.946,94 37.246,65 6299,83 1196,97 7496,8

13

2.1 Cheltuieli pentru 
asigurarea utilităților 
necesare obiectivului

NU 99.795,64 18.961,17 118.756,81 85.706,43 16.284,22 101.990,65 14089,21 2676,95 16766,16 13 40

Total Capitol 2 0 99.795,64 18.961,17 118.756,81 85.706,43 16.284,22 101.990,65 14089,21 2676,95 16766,16

3.1 Studii de teren NU 5.500,00 1.045,00 6.545,00 5.500,00 1.045,00 6.545,00 0 14 42
3.2 Taxe pentru 
obținerea  de avize, 
acorduri și autorizații

NU 0 0 0 14 43

3.3 Proiectare și inginerie Nu 76.099,98 14.459,00 90.558,98 59.445,00 11.294,55 70.739,55 16.654,98 3.164,45 19.819,43 14 44

3.3.1 Expertiză tehnică NU 5.000,00 950 5.950,00 5.000,00 950 5.950,00 0 0 0

3.3.2 Certificarea perform       NU 2.000,00 380 2.380,00 2.000,00 380 2.380,00 0 0 0

3.3.3 Studiu de fezabilitateNU 26.945,00 5.119,55 32.064,55 26.945,00 5.119,55 32.064,55 0 0 0

3.3.4 Documentații obține  NU 4.000,00 760 4.760,00 4.000,00 760 4.760,00 0 0 0

3.3.5 Verificare tehnică de        NU 1.500,00 285 1.785,00 1.500,00 285 1.785,00 0 0 0

3.3.6 Proiect tehnic și deta   NU 36.654,98 6.964,45 43.619,43 20.000,00 3.800,00 23.800,00 16.654,98 3.164,45 19.819,43

3.4 Cheltuieli pentru consu  NU 7.500,00 1.425,00 8.925,00 7.500,00 1.425,00 8.925,00 0 0 0 14 45

3.5. Cheltuieli cu asistență  NU 13.345,02 2.535,55 15.880,57 10.000,00 1.900,00 11.900,00 3.345,02 635,55 3.980,57 14 46

3.5.1 Asistența tehnică din      NU 5.000,00 950 5.950,00 2.500,00 475 2.975,00 2.500,00 475 2.975,00

3.5.2 Asistența tehnică din              NU 3.345,02 635,55 3.980,57 2.500,00 475 2.975,00 845,02 160,55 1.005,57

3.5.3 Diriginție de șantier NU 5.000,00 950 5.950,00 5.000,00 950 5.950,00 0 0 0

Total Capitol 3 0 102.445,00 19.464,55 121.909,55 82.445,00 15.664,55 98.109,55 20.000,00 3.800,00 23.800,00

4.1 cheltuieli pentru const   NU 3408761,64 647.664,71 4.056.426,35 2.327.836,64 442.288,96 2.770.125,60 1.080.925,00 205.375,75 1.286.300,75 15 53

4.2. Dotări (se includ utilaj          NU 335.657,73 63.774,97 399.432,70 321.590,00 61.102,10 382.692,10 14.067,73 2.672,87 16.740,60 15 54

4.3 Montaj utilaj tehnolog NU 95.627,32 18.169,19 113.796,51 10.298,00 1.956,62 12.254,62 85329,32 16212,57 101541,89

4.3 Active necorporale NU 0 0 15 55

Total Capitol 4 0 3.840.046,69 729.608,87 4.569.655,56 2.659.724,64 505.347,68 3.165.072,32 1.180.322,05 224.261,19 1.404.583,24

5.1. Organizare de şantier 16

5.1.1 cheltuieli pentru lucr         NU 6.116,58 1.162,15 7.278,73 4.959,59 942,32 5.901,91 1.156,99 219,83 1.376,82 16 57

5.1.2 cheltuieli conexe org   NU 0 0 0 16 58

5.2 Cheltuieli pentru comi   NU 36.839,31 0 36.839,31 29.162,00 0 29.162,00 7.677,31 0 7.677,31 16 59

5.3.  Cheltuieli diverse si n NU 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0 16 60

Total Capitol 5 0 42.955,89 1.162,15 44.118,04 34.121,59 942,32 35.063,91 8.834,30 219,83 9.054,13

8

6.1 Cheltuieli de informare         NU 4000 760 4760 4000 760 4760 8 17

6.2 Cheltuieli cu activitatil        NU 3500 0 3500 3500 0 3500 8 18

Total Capitol 6 0 7.500,00 760 8.260,00 7.500,00 760 8.260,00 0 0 0

7

7.1 Cheltuieli cu auditul  fi    NU 11.000,00 2.090,00 13.090,00 11.000,00 2.090,00 13.090,00 7 15

Total Capitol 7 0 11.000,00 2.090,00 13.090,00 11.000,00 2.090,00 13.090,00 0 0 0

 Total general 0 4.141.342,76 779.190,65 4.920.533,41 2.911.797,37 547.035,71 3.458.833,08 1.229.545,39 232.154,94 1.461.700,33

Capitol 5 -  Alte cheltuieli 

Capitolul 6 Cheltuieli de informare și publicitatea 

Capitolul 7 Cheltuieli cu auditul financiar extern  pentru proiect

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului

Capitolul 2 - - Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului 

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică 14

Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investiția de bază        
15
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 2246 din 09.02.2021          
                             
 
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul  de hotărâre modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 

121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate 

pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte 
POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități,  

cu modificările ulterioare 
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
        Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui implementează 
proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, finanţat prin 
Programul Operaţional Regional în cadrul Axei prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de 
sănătate şi sociale, Obiectivul Specific 8.3. - Creşterea gradului de acoperire cu servicii 
sociale, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/8.3/B/1- Grup vulnerabil persoane cu dizabilități. 
         Conform notei de fundamentare nr.377/04.02.2022, înaintată de D.G.A.S.P.C. Vaslui, 
în data de 01.02.2022 a fost transmisă către AGENȚIA PENTRU DEZVOLTARE REGIONALĂ 
NORD-EST, Direcția Organism Intermediar POR, solicitarea de încheiere a unui act adițional 
la Contractul de finanțare nr. 3324/17.10.2018 privind modificarea contractului de 
finanțare nr. 3324/17.10.2018 pentru proiectul " Servicii sociale integrate pentru persoane 
adulte cu dizabilități", în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 
privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, aprobată cu modificări și completări prin 
Legea nr. 281/2021 și prelungirea perioadei de implementare până la data de 31.08.2022.  
          Ca urmare a acestui demers, a fost înregistrată la D.G.A.S.P.C. Vaslui, cu nr. 
349/02.02.2022, solicitarea de clarificări nr. 27 transmisă de către AGENȚIA PENTRU 
DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-EST prin care se solicită transmiterea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui privind aprobarea aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, 
în conformitate cu forma bugetului proiectului propus prin solicitarea de act adițional la 
contractul de finanțare.  
          Proiectul și cheltuielile legate de proiect au fost aprobate initial prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor 
legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul 
„Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel 
de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități. 
 Ulterior, aceasta a fost modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr.83/2020 privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului 
de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu 
dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil 
persoane cu dizabilități, în sensul creșterii valorii totale a proiectului la 4.381.088,82 
lei(inclusiv TVA) și a cheltuielilor neeligibile la 922.255,74 lei, inclusiv TVA, cât și 
contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului în cuantum de 69.177 lei. 
          Modificarea  Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 constă în actualizarea 
valorii proiectului ca urmare a actualizării valorilor rezultate din ajustarea prețului la 
materialele de construcții. Astfel, se înregistrează o creștere a valorii neeligibile a 
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proiectului cu 539.444,60 lei (TVA inclus), față de ultima modificare, valoare care se 
suportă astfel: 
         - suma de 33.915,92 lei (TVA inclus) pentru ajustarea prețului la materialele de 
construcții aferente lucrărilor considerate neeligibile - din bugetul local; 
 - suma de 505.528,69 lei TVA inclus, pentru ajustarea prețului la materialele de 
construcții aferente lucrărilor considerate eligibile, se estimează a fi recuperată de la 
bugetul de stat, în limita alocărilor bugetare,  conform prevederilor Legii nr. 218/2021 
pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri 
fiscal-bugetare. 
          De asemenea, se modifică cuantumului cheltuielilor neeligibile ale proiectului. 
Astfel, valoarea actualizată a cheltuielilor neeligibile este de 1.461.700,33 lei (TVA inclus), 
din care D.G.A.S.P.C. Vaslui suportă 956.171,65 lei (TVA inclus).  
          Menționăm că actualizarea valorii investiției a fost deja aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 180/2021 privind aprobarea devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico economici actualizați ai obiectivului de investiție „Înființarea unui 
centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) locuințe 
protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu 
dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 
Comuna Oltenești, Județul Vaslui”, iar creșterea de 539.444,60 lei a fost inclusă în valoarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați.  

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

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

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

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

bugetul local al Județului Vaslui. Valoarea estimată a cheltuielilor neeligibile cu care crește 
bugetul proiectului este de 539.444,60 lei TVA inclus, din care: 

 suma de 33.915,92 lei (TVA inclus) pentru ajustarea prețului la materialele de 
construcții aferente lucrărilor considerate neeligibile, se suportă  din bugetul local; 

 suma de 505.528,69 lei TVA inclus, pentru ajustarea prețului la materialele de 
construcții aferente lucrărilor considerate eligibile, se estimează a fi recuperată de la 
bugetul de stat, conform prevederilor Legii 218/2021. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
    Prezentul proiect de hotărâre modifică Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – 
Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, 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: 
Hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al judeţului, în 

termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului - Județul Vaslui în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Economice, Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul 
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aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Direcției Generale de Asistență 
Socială și Protecția Copilului Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

Totodată, această hotărâre se aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina de 
internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
   Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și oportună 

inițierea proiectului de hotărâre anexat, care a fost elaborat cu sprijinul Direcției 
Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, și 
propunem analizarea în vederea supunerii acestuia spre aprobarea Consiliului Județean 
Vaslui. 

 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 

 

http://www.cjvs.eu/
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  
nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale 

integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848,  
Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1, cu modificările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Dezvoltare și Cooperare a analizat 
proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 
121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea 
aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru 
persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – 
Grup vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile 
și competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 
        b) Impactul financiar asupra bugetului:  

Față de valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui  nr. 121/08.08.2018, modificată, se înregistrează o creștere a valorii 
neeligibile a proiectului cu 539.444,60 lei (TVA inclus), ce va trebui suportată 
momentan din bugetul local al Județului Vaslui pe anul 2022. Creșterea valorii totale a 
fost cauzată de  creșterea cheltuielilor neeligibile rezultată din actualizarea valorilor 
rezultate din ajustarea prețului la materialele de construcții. Din această creștere se 
estimează că suma de 505.528,69 lei, TVA inclus, aferentă ajustării prețului la materialele 
de construcții aferente lucrărilor considerate eligibile, va fi recuperată de la bugetul de 
stat, conform prevederilor legii 218/2021. 

Valoarea totală  a proiectului actualizată de beneficiarul proiectului și 
solicitantul finanțării – DGASPC Vaslui, conform bugetului proiectului din februarie 2021,  
este de 4.920.533.41 lei, inclusiv TVA. 

Facem mențiunea că, devizul general actualizat și indicatorii tehnico -
economici actualizați ai obiectivului de investiție au fost aprobați prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr.180/3.11.2021. 

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:  

 



- Ordonanței Guvernului nr.15/2021 privind modificarea unor măsuri fiscal-
bugetare, aprobată cu modificări prin Legea nr. 281/2.12.2021;  

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 180/2021 privind aprobarea devizului 
general actualizat și a indicatorilor tehnico economici actualizați ai obiectivului de 
investiție „Înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui 
număr de 3 (trei) locuințe protejate în cadrul proiectului „Servicii sociale integrate pentru 
persoanele adulte cu dizabilități” Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup vulnerabil 
persoane cu dizabilități, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”; 

- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de 
competență/activitate a compartimentului: 

La data intrării în vigoare a hotărârii ce urmează a fi adoptată, Hotărârea 
Consiliului Județean nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
proiect, în vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii 
sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de 
proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1, modificată, va fi actualizată. 

Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 
hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, sens în care 
propunem analizarea şi supunerea acestuia spre dezbatere în prima ședință a Consiliului 
Judeţean Vaslui.  

 
                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 

Verificat/Avizat, Agafiței Emilian Director DDC   

Întocmit, Vasiliu Cristina Sef serviciu 
 09.02.2022  
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RAPORT  DE  SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui  
nr. 121/2018 privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în 
vederea aplicării mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale 

integrate pentru persoane adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848,  
Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1, cu modificările ulterioare 

 
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare, Direcția Economică a analizat proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2018 privind 
aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării 
mecanismului de contractare pentru proiectul „Servicii sociale integrate pentru persoane 
adulte cu dizabilități”, cod SMIS 121848, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/B/1 – Grup 
vulnerabil persoane cu dizabilități, cu modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile și 
competențele specifice acestui compartiment și a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/gestionarea serviciilor 
publice de interes județean/ serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu 
handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în 
nevoie socială; 
          b) Impactul financiar asupra bugetului: cofinanțarea consiliului județean la 
implementarea proiectului poate fi plătită din bugetul local al județului în baza notelor 
de fundamentare a celor de la DGASPC Vaslui și în limita fondurilor alocate cu această 
destinație. 

c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.),  în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se respectă 
și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, respectiv 
prevederile:  

- art. 173 alin.(1) lit. d) și alin. (5) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și 
completările ulterioare. 

 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre poate fi propus spre dezbatere în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.  
 

                                                    DIRECTOR EXECUTIV, 
                                                        Țuțuianu Mircea 

                  
 



 
 
 
 
  






















