
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 10964/14.07.2022 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 140/2022 
privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul  
Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 

 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr. 10964/14.07.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 16039 din 06.07.2020, 

înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 10648 din 
07.07.2022; 

- nota de fundamentare a Spitalului Județean de Urgență Vaslui nr. 16040 din 
06.07.2022, înregistrată la Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 10646 
din 07.07.2022; 

- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean nr.10987/14.07.2022, respectiv 
nr.11185/19.07.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 
disciplină, administrație publică locală şi 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 
înconjurător 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 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; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență 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.1. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, conform anexei nr. 1. 

Art.2. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, conform anexei 
nr. 2. 

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici 



aferenți obiectivului de investiții „ Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art.3. – Anexele nr. 1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.4. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean și Spitalului Județean de Urgență 
Vaslui. 

Art. 5. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, Direcţiei Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate 
al consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea 
„Monitorul Oficial Local”. 

 
                                                                                              Vaslui, _________ 2022             

                   
                       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 
TVA 

Valoare 
Nr. Denumirea capitolelor fi subcapitolelor de 
Crt. cheltuieli (fără TVA) (inclusiv TV A) 

LEI LEI LEI 

o 1 2 4 5 

3.8.2 Dirigenfie de şantier 37,477.72 7,120.77 44,598.48 

TOTAL CAPITOL 3 321,461.03 50,720.12 317,668.13 

CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de bazi 

4.1 Construcţii fÎ instalaţii 2,570,162.40 4118,330.86 3,058,493.26 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 28,239.00 5,365.41 33,604.41 

4.3 
Utilaje, echipammte tdmologice şi funcţionale care necesit.I 

524,741.71 99,700.92 624,442.63 montaj 

4.4 Utilaje, echipamente tdmologice fi funcţionale care nu 
0.00 0.00 0.00 necesit.I montaj şi echioamente de tranmort 

4.S Dotiri 651,496.00 123, 7114.24 77S,2S0.24 

4.6 Active necolJ)Olalc 0.00 0.00 0.00 

TOTAL CAPITOL 4 3,774,639.11 717,181.43 4,4!11,829.54 

CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 

S.l Organizare de f8DtÎea" 64,2S4.06 12,208.27 76,462.33 

5.1.1 5.1.J. Lucrări de COMtrucţii 64,254.06 12,208.27 76,462.33 

5.1.2 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 29,602.71 0.00 29,602.71 

5.2.1. 
ComisioaMlt li dobânzile aferente creditului băneii 

0.00 0.00 0.00 
finanJatoare 

5.2.2. 
Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 

13,455.78 0.00 13,455.78 
colfStTUcfii 

Cota afenmtă ISC pentru controlul statului fn amenajarea 
5.2.3. teritoriului, urbanum li pentru autorizarea lucrărilor de 2,691.16 0.00 2,691.16 

construcfii 

5.2.4. Cota aferentă Carei Sociale a CoMtructorilor - CSC 13,455.78 0.00 13,455.78 

5.2.S. 
Taxe penlrU acorduri, aviu confarm.e li autorizaţia de 

0.00 0.00 0.00 
coMtruirddu.fiinJare 

5.3 Cheltuieli divcnc si neprevazute 305,785.10 58,099.17 363,884.27 

5.4 Cheltuieli pentru informare fi publicitate 0.00 o.oa 0.00 

TOTAL CAPITOL 5 3!19,641.87 70,387..44 4'!1.94,.31 

CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice fi teste fi predare la beneflclar 

6.1 Pregltirea pcrsonalului de exploatare 2,000.00 31!0.00 2,380.00 

6.2 Probe tehnologice fi teste 3,000.00 570.00 3,570.00 

TOTAL CAPITOL 6 5,000.00 !JS0.00 5,950.811 

TOTAL GENERAL 4,52!1,242.01 844,573-" 5,319,302.!18 

Din care C+M (1.2 + 1.3+1.4 + 2 + 4.1 +4.2 + 5.1.1) 2,6'1,155A6 511,31!1.5-4 3,202,475.00 

Data: 24.06.2022 

Beneficiar, 

ĂVASLUI 



                                                                                   Anexa nr.2 
la Hotărârea nr._______/2022 

 
 

INDICATORII TEHNICO - ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiții 

  „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 
 
 
 
 

BENEFICIAR – Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
Amplasament : Jud. Vaslui, Mun. Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 233 
 

1. Valoarea totală a investiției 
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 5.319.302,98 lei, 
din care C+M (cu TVA): 3.202.475,00 lei.  

  
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată 

în luni  
Durata de implementare a obiectivului de investiție este de 12 luni. 
Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 12 luni. 

 
3. Surse de finanțare a investiției: 

Buget local  
   
 
 
 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 10964 din 14.07.2022         
                              

REFERAT  DE  APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
  „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
            Elaborarea acestui proiect de hotărârea are la bază impactul general, de interes 
major, asupra activității de realizare a investițiilor, cauzat de efectele situației 
excepționale existente, respectiv majorarea prețului materialelor de construcții în 
contextul crizei mondiale în domeniu, creșterea prețului pe piețele de energie electrică și 
gaze naturale, a combustibilului etc.  

Conform Notei de fundamentare nr. 16040/06.07.2022 a Spitalului Județean de 
Urgență Vaslui, având în vedere indicele de cost în construcții total, prognozat de Comisia 
Natională de Strategie și Prognoza și indicele realizat conform publicațiilor Institutului 
Național de Statistică, respectiv a diferenței între indicele realizat și cel prognozat, este 
necesară actualizarea costurilor pentru acest obiectiv de investiții. 

Amintim că indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții                          
„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” au fost aprobați inițial 
prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020.  

Așadar, Spitalul Județean de Urgență Vaslui solicită, prin adresa nr. 
16039/06.07.2022, aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Vaslui”. 

Menționăm faptul că, de la data aprobării indicatorilor tehnico-economici și până 
la acest moment, a fost întocmit proiectul tehnic de execuție și a fost obținută autorizația 
de construire, urmând să fie demarată procedura de achiziție lucrări de execuție. 

II. Impactul socio-economic: asigurarea numărului de cabinete și spații 
administrative necesare funcționării corespunzătoare din punct de vedere sanitar și 
administrativ a acestui sector spitalicesc, pentru atragerea de personal motivat și bine 
pregătit și pentru a răspunde exigențelor cetățenilor din județ. 

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

actualizării, valoarea totală a investiției este de 5.319.302,98 lei, cu 559.405.93 lei mai 
mult decât a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: se modifică anexa nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și se 
înlocuiește cu anexa nr. 2 la proiectul de hotărâre. 

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, Direcției Tehnice și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, precum și Spitalului 



 

Județean de Urgență Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
   Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea „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 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în 
cadrul Spitalului Județean de Urgență 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. 10987/14.07.2022 
 

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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții  

„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

 
În conformitate cu 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire 
morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-
economici actualizați ai obiectivului de investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean 
de Urgență Vaslui”. 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local al județului. În urma actualizării, 

valoarea totală a investiției este de 5.319.302,98 lei, cu 559.405.93 lei mai mult decât s-a 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020. 

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

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

 art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 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;  
 Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 144/2020 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiție „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”. 

       Ținând seama de constatările precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 
fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, respectiv al legalităţii, 
raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea 
acestuia şi supunerea spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean 
Vaslui.  
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru Director executiv  14.07.2022   
Verificat – Cătălin Toma Director executiv adjunct  14.07.2022   
Verificat – Burcioagă Aurelia Șef serviciu  14.07.2022  
Întocmit 1 ex.  – Dudău Andreea Consilier  14.07.2022   

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr.11185/19.07.2022 
 

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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții  

„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui 
 

 
În conformitate cu 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 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 indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui și a constatat 
următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului. 

b) Impactul financiar asupra bugetului: obiectivul de investiții se va finanța de la bugetul 
local al Consiliului Județean Vaslui în limita sumelor alocate cu această destinație și în baza 
notelor de fundamentare întocmite de către Spitalul Județean de Urgență Vaslui. 

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

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

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 

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  

 
 
 



J� 
9001 

SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ VASLUI 
ANSPDCP cu nr.12831 

CATRE, 

Consiliul Judetean 

< .u.,. 3551.942 
web: sJwawi.ro 

c; nnif: off*<'ei!-'�ivva$lui,ro 

Referitor la obiectivul: "Construire Morga in cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui" 

Va transmitem alaturat documentatia in vederea actualizarii indicatorilor tehnico

economici prin Hotarare de Consiliul Judetean pentru obiectivul mai sus mentionat. 

Va multumim. 

Nume si renume 

Verificat Ing. A vadanei Adrian 

Rinder A 

Functia 
Sef Serviciu Administrativ 

Intocmit Bioing. Bosincianu Diana SefBirou Administrativ 

Data 

06.07.2022 





Indicatori tehnico-economici (actualizati iunie 2022): 

Valoarea totala a investitiei, inclusiv TV A 

din care: 

Constructii - montaj (C+M), inclusiv TV A 

5.319.302,98 lei 

3.202.475,00 lei 

Din datele de mai sus rezulta o crestere de 11,75% a valorii totale a investitiei 
respectiv o crestere de 26,42% a valorii capitolului de Constructii - montaj (C+M), valori 
care se incadreaza in indicii de crestere prognozata de catre Comisia Nationala de 
Strategie si Prognoza. 

Va multumim! 

Valoarea estimata a lucrarilor este in suma de: 5.319.302,98 lei - articol bugetar 

71.01.01 ( constructii). 

Cu stima 

Rinder Ana 

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL, 

Ec. Sorescu Neculai 

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV, 




