
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
Nr. 703/14.01.2022 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 6          
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  
Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui"  

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 703 din 14.01.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
        - adresa Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești nr. 879/08.12.2021; 

-  avizul nr. 7/17.12.2021 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului Județean 
Vaslui; 

- raportul de specialitate nr. 704 din 14.01.2022 al Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică şi de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, 
Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, 
buget-finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și 
amenajarea teritoriului, protecția mediului inconjurător și turism, 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare;  
        - art. 1 alin.(2) lit. b), art. 5 alin. (1) lit. (a), art. 7, anexa nr. 4 și anexa nr.5 din 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru 
al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție 
finanțate din fonduri publice, 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    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza S.F.) aferentă  
obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență Medico-Socială 
Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui", prevăzută în anexa nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție     
menționat la art.1, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art.3.- Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Centrului 
de Asistență Medico-Socială Codăești, județul Vaslui. 



Art.4. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de 
lege, prezentul act administrativ Instituției Prefectului -Județul Vaslui, Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești, Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului judeţean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul 
www.cjvs.eu și în Monitorul Oficial Local. 

 
                                   

 Vaslui, ________________ 2022 
 
 

            PREŞEDINTE, 
         Dumitru Buzatu 

 
 

                                                                                     Avizat pentru legalitate:                  
                 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
                   Diana – Elena Ursulescu 

 
  
 

 
                                                                                                                       
                                                                                   Anexa nr. 1  
                                                                                   la Hotărârea nr.______/2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
          este necesar votul majorității absolute. 
 

Direcţia Administraţie Publică 
Am luat la cunoştinţă de acest înscris oficial şi 
îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 

 Director executiv, 
Mihaela Dragomir 

 
 

http://www.cjvs.eu/


              Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.____/2022

























































































































 
 

                                                                                    Anexa nr.2 
la Hotărârea nr. _____/2022 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență Medico-Socială 

Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui” 
 
 
 

BENEFICIAR - CENTRUL DE ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ  CODĂEȘTI, JUDEȚUL VASLUI 
 
1. Valoarea totală a investiției 
 Total general  1.302.837,11 lei (inclusiv TVA) 
 Din care C+M 1.012.359,24 lei (inclusiv TVA) 
 
Eșalonarea investiției, inclusiv TVA: 
- anul I -    total   - 1.181,95 (mii lei) 
       Din care C+M - 1.012,36 (mii lei) 

- anul II -    total   - 120,89 (mii lei) 
       Din care C+M - 0,00 (mii lei) 

 
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  este de 
24 luni. 
 
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

- Alei pietonale – 1.520 mp; 
- Amfiteatru – 148 mp; 
- Fântână arteziană – diametru 6 m; 
- Spații verzi – 6.960 mp; 
- Bănci – 22 buc; 
- Coșuri de gunoi – 18 buc; 
- Stâlpi de iluminat – 19 buc. 

 
4. Surse de finanțare a investiției 

Investiția se va realiza din bugetul local al UAT Vaslui și fondurile proprii ale Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești, județul Vaslui 

  
 
 
 



ROMÂNIA                                                                                                  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 703/14.01.2022 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare   

parc Centrul de  Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești,  
comuna  Codăești, județul Vaslui"  

 
 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
       Prin adresa nr. 879/08.12.2021, Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești a 
înaintat către Consiliul Județean Vaslui studiul de fezabilitate pentru amenajarea parcului 
din curtea centrului în vederea aprobării indicatorilor tehnico-economici ai respectivului 
obiectiv de investiție. 
       Menționăm că Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești se înscrie în contextul 
general al dezvoltării infrastructurii în mediul rural, întrucât proiectul contribuie la 
valorificarea durabilă a potențialului uman din zonă în vederea: 
• creșterii nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor beneficiari ai 
serviciilor oferite de Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești; 
• dezvoltării economiei la nivel de localitate; 
• asigurării unui spațiu adecvat desfășurării activităților socio – culturale; 
prin amenajarea spațiilor destinate desfășurării activităților socio–culturale în concordanță 
cu standardele în vigoare, în termen de maxim 24 luni de la data aprobării acordării 
fondurilor pentru proiectul propus. 

Obiectivul general și obiectivul specific al proiectului sunt: 
- creșterea nivelului de socializare și a stării de sănătate a tuturor cetățenilor beneficiari 
ai serviciilor oferite de Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești prin asigurarea 
spațiilor de socializare / recreere și de desfășurare a activităților culturale; 
- asigurarea condițiilor corespunzătoare desfășurării activităților de socializare și 
recreere. 
 Necesitatea realizării proiectului rezultă din faptul că în incinta Centrului de 
Asistență Medico-Socială Codăești nu există spații amenajate pentru activități socio-
culturale pentru beneficiarii instituției, iar oportunitatea investiției - din faptul că există 
posibilitatea asigurării finanțării proiectului propus din fonduri ale UAT Județul Vaslui și 
fondurile proprii ale Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești. 
          Dovada că proiectul va fi exploatat cu succes este dată de numărul mare de 
activități de socializare ce se desfășoară în acest moment, fără a beneficia de un spațiu 
special amenajat. 
          Documentația tehnico-economică din anexa nr.1 la proiectul de hotărâre propune 
construirea unui parc în incinta Centrului de Asistență Medico-Socială Codaești, într-o 
perioadă de maxim 24 luni. Această investiție se va face în concordanță cu normativele 
europene prezentate în studiul de fezabilitate. 

Realizarea lucrărilor la parc constau în realizarea următoarelor lucrări: 
- amenajarea terenului (lucrări de îndepărtare a stratului vegetal, aducere la cota 
proiectată); 
- realizarea aleilor pietonale; 
- realizarea spațiului pentru activități culturale (amfiteatru); 
- realizarea fântânii arteziene; 



- realizarea iluminatului exterior; 
- echiparea cu mobilier specific (bănci, coșuri de gunoi). 
  Luând în considerare prevederile art. 173 alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare, precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - 
cadru al documentațiilor tehnico - economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiție finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, 
documentația tehnico – economică trebuie aprobată de autoritatea deliberativă județeană. 

De asemenea, amintim faptul că Nota conceptuală și Tema de proiectare au fost 
aprobate de beneficiarul obiectivului de investiții, respectiv Centrul de Asistență Medico-
Socială Codăești. 
II. Impactul socio-economic: 

Realizarea  parcului de recreere în incinta Centrul de Asistență Medico-Socială Codăești 
trebuie măsurată ca un beneficiu pentru comunitatea locală și regională. 

Conservarea patrimoniului existent prin intermediul acestui proiect generează, de 
asemenea, beneficii nonfinanciare semnificative prin:  

• contribuția la procesul de educare a comunității și a societății în general, atât sub 
aspect formal cât și informal: un număr semnificativ de oameni din cadrul comunității 
vor beneficia de efectele pozitive generate de realizarea proiectului; 
• furnizarea de oportunități pentru activități de voluntariat;  
• promovarea accesului la activități de socializare pentru persoane din grupuri 
considerate excluse (rromi, etc), ceea ce reprezintă o posibilitate de realizare a unor 
pași importanți, în raport cu legislația din România și cea la nivel european cu privire la 
incluziunea socială. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului:  
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al UAT Vaslui și fondurile proprii ale  

Centrului de Asistență Medico-Socială Codăești, valoarea totală fiind de 1.302.837,11 lei 
(inclusiv TVA), din care C+M 1.012.359,24 lei (inclusiv TVA). 
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
V. Consultări derulate în vederea derularii elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
solicitarea și obţinerea avizului nr. 7 din 17.12.2021 al  Consiliului Tehnico-Economic din 
cadrul Consiliului Județean Vaslui. 
VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 
VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instuționale și funcționale 
preconizate: 

După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui  și Centrului de Asistență Medico-
Socială Codăești 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 documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  
Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești, comuna  Codăești, 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, în prima ședință a autorității deliberative județene. 
 
                                                          PREŞEDINTE, 

Dumitru Buzatu 

http://www.cjvs.eu/


ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  TEHNICĂ 
Nr. 704/14.01.2022 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Amenajare  parc 

Centrul de  Asistență Medico-Socială Codăești, sat Codăești,  
comuna  Codăești, 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, Direcţia Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Județean Vaslui, a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „Amenajare  parc Centrul de  Asistență Medico-Socială Codăești, sat 
Codăești, comuna  Codăești, județul Vaslui" şi a constatat următoarele:  

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea documentației  tehnico-economice pentru obiectivele 
de investiții de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Finanțarea investiției se va face din bugetul local al UAT Vaslui și fondurile proprii ale  
Centrului Medical de Asistență Medico-Socială Codăești, valoarea totală fiind de 
1.302.837,11 lei (inclusiv TVA), din care C+M 1.012.359,24 lei (inclusiv TVA). 
c) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, 
etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de 
hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:  
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit. (f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare;  
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiție finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare. 

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

 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Vieru Mariana Director Executiv 14.01.2022  
Verificat – Toma Cătălin Director Executiv Adjunct 14.01.2022  
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 14.01.2022  
Întocmit  – Dudău Andreea Consilier 14.01.2022  

 

 
 




















































