
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 8840/06.06.2022 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 103/2022 

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – 

Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui" 
 
 
 

 Având în vedere: 
-  referatul de aprobare  nr. 8840/06.06.2022 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa S.C. TRANSMIR S.R.L. nr. 784/13.05.2022, înregistrată la Registratura 

Generală a Consiliului Județean Vaslui cu nr. 7964/20.05.2022; 
-  adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 1375/23.05.2022; 
- rapoartele de specialitate nr. 8844/06.06.2022 și nr. 9038/08.06.2022 ale 

Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
județean; 

- 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;  
- O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achiziție 

publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru; 
- 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 194/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții  "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) 
– Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul 
Vaslui", cu modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 117/2021 privind aprobarea devizului 
general actualizat, devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții investiții "Reabilitare și modernizare 



drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită 
județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui", cu modificările  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 Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții                 
investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani 
– Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui", conform 
anexei nr. 1. 

Art.2. - Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat aferente 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) 
– Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul 
Vaslui", conform anexei nr. 2. 

Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng 
– Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui", 
conform anexei nr. 3. 

(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 194/2017 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad 
(DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, 
judetul Vaslui", cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la 
prezenta hotărâre. 

Art.4. – Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art.5. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine președintelui consiliului 

județean și Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean. 
Art.6. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 

prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului 
județean, Direcţiei Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al 
consiliului județean și va asigura publicarea acestuia pe site-ul www.cjvs.eu – 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 fără TVA - 
faza DALI

TVA
Valoare cu TVA faza 

DALI
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pt realocare/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2,1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 0,00 0,00 0,00
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 Taxe pentru obţi. de avize,acorduri şi autorizaţii 17.000,00 3.230,00 20.230,00
3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificare performanta energetica si audit energetic 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 219.487,00 41.702,53 261.189,53

3,5,1 Tema 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/documentatie de avizarea lucr. De interventii si 
deviz general 32.487,00 6.172,53 38.659,53

3,5,4 Documentatii tehnice in vederea obtinerii avize/acorduri/autorizatii 2.000,00 380,00 2.380,00

3,5,5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 
executie 25.000,00 4.750,00 29.750,00

3,5,6 Proiect tehnic si detalii de executie 160.000,00 30.400,00 190.400,00
3.6 Organizare procedurilor de achizitie 20.275,19 3.852,29 24.127,48
3.7 Consultanta 16.220,15 3.081,83 19.301,98

3,7,1 Managementul de proiect 16.220,15 3.081,83 19.301,98
3,7,2 Auditul financiar 0,00 0,00 0,00

3.8 Asistenta tehnica 33.160,56 1.360,70 34.521,26

3,8,1 Asisatenta tehnica din partea proiectantului 7.161,56 1.360,70 8.522,26

3,8,2 Dirigintie de santier 25.999,00 0,00 25.999,00
306.142,90 53.227,34 359.370,24

4.1 Construcţii şi instalaţii 9.623.748,55 1.828.512,22 11.452.260,77
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi 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

9.623.748,55 1.828.512,22 11.452.260,77

Anexa nr. 1

DEVIZ GENERAL ACTUALIZAT
al obiectivului de investiţii

la Hotărârea Nr._________/ 2022

"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: BÂRLAD (DJ 243) – CRÂNG – CIOCANI – MOVILENI – COROIEȘTI DE SUS – LIMITĂ 
JUDEȚ BACĂU, L = 6,630 km, JUDEȚUL VASLUI"

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4



5.1 Organizare de şantier 48.263,02 9.169,97 57.432,99
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier

48.263,02 9.169,97 57.432,99

5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 112.429,13 0,00 112.429,13

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 (0,1)

10.220,83 0,00 10.220,83

5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii (0,5)

51.104,15 0,00 51.104,15

5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 51.104,15 0,00 51.104,15
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 548.818,35 104.275,49 653.093,84
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

709.510,50 113.445,46 822.955,96

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
10.639.401,95 1.995.185,03 12.634.586,97
10.220.829,92 1.941.957,68 12.162.787,60
10.405.829,92 1.977.107,68 12.382.937,60

233.572,03 18.077,34 251.649,37

Funcţia     Data Semnătura
Director executiv 06.06.2022

Director executiv 
adjunct 

06.06.2022

Consilier 06.06.2022

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)

Întocmit 2 ex.  – ing. Antohi Bogdan Manuel

buget de stat 
buget local

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu

Numele şi prenumele
Avizat – ing. Mariana Vieru

Verificat – ing. Cătălin Toma



Valoare fără TVA - 
faza DALI

TVA
Valoare cu TVA faza 

DALI
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului 0,00 0,00 0,00
1,4 Cheltuieli pt realocare/protectia utilitatilor 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

2,1
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

0,00 0,00 0,00

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 Taxe pentru obţi. de avize,acorduri şi autorizaţii 0,00 0,00 0,00
3.3 Expertiza tehnica 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificare performanta energetica si audit energetic 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.1  Tema 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/documentatie de avizarea lucr. De 
interventii si deviz general 0,00 0,00 0,00

3.5.4
Documentatii tehnice in vederea obtinerii 
avize/acorduri/autorizatii 0,00 0,00 0,00

3.5.5
 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 0,00 0,00 0,00

3.5.6  Proiect tehnic si detalii de executie 0,00 0,00 0,00
3.6 Organizare procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00
3.7 Consultanta 0,00 0,00 0,00
3.7.1  Managementul de proiect 0,00 0,00 0,00
3.7.2  Auditul financiar 0,00 0,00 0,00
3.8 Asistenta tehnica 33.160,56 1.360,70 34.521,26
3.8.1  Asisatenta tehnica din partea proiectantului 7.161,56 1.360,70 8.522,26
3.8.2  Dirigintie de santier 25.999,00 0,00 25.999,00

33.160,56 1.360,70 34.521,26

4.1 Construcţii şi instalaţii 3.063.093,35 581.987,74 3.645.081,09
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 0,00 0,00 0,00

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită
montaj şi 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

3.063.093,35 581.987,74 3.645.081,09

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

Total capitol 2
CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Total capitol 3
CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

Total capitol 4

"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: BÂRLAD (DJ 243) – CRÂNG – CIOCANI – MOVILENI – COROIEȘTI DE 
SUS – LIMITĂ JUDEȚ BACĂU, L = 6,630 km, JUDEȚUL VASLUI"

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 1

Anexa nr. 2

DEVIZ GENERAL- Rest de executatat actualizat
al obiectivului de investiţii

la Hotărârea  Nr._________/__________



5.1 Organizare de şantier 48.263,02 9.169,97 57.432,99

5.1.1.
 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier

48.263,02 9.169,97 57.432,99

5.1.2  Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 34.224,92 0,00 34.224,92

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 (0,1)

3.111,36 0,00 3.111,36

5.2.3
 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii (0,5)

15.556,78 0,00 15.556,78

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.556,78 0,00 15.556,78

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 548.818,35 104.275,49 653.093,84
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,00 0,00 0,00

631.306,29 113.445,46 744.751,75
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
3.727.560,20 696.793,89 4.424.354,09
3.111.356,37 591.157,71 3.702.514,08

buget de stat 3.660.174,72 695.433,20 4.355.607,92

buget local 67.385,48 1.360,70 68.746,18

Funcţia     Data Semnătura
Director executiv 06.06.2022

Director executiv adjunct 06.06.2022

Consilier 06.06.2022Întocmit 2 ex.  – ing. Antohi Bogdan Manuel

PREȘEDINTE
Dumitru Buzatu

Numele şi prenumele
Avizat – ing. Mariana Vieru

Verificat – ing. Cătălin Toma

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5

Total capitol 6
TOTAL GENERAL
din care: C + M (1.2 + 1.3 +1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)



                                                                                      
  Anexa nr. 3 

                                                                                     la Hotărârea nr.______ / 2022 
 

             
                                                                          

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii investiții "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – 

Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui" 
 
 
 
 

Titular: Judeţul Vaslui 
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Județul Vaslui, U.A.T Ciocani și U.A.T Coroiești 
 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA:      12.634.586,97 lei, 
    din care:  
- construcţii – montaj (C+M)  12.162.787,60 lei 
 
                                                                     

- Capacităţi : 
 
- Lungime traseu                                                                   km            6,615 km 
- Laţime platformă                                                                 m            7,50-8,00 
- Laţime parte carosabilă                                                        m            6,50  
- Laţime acostamente                                                             m            2x0,50/2x0,75 
      
   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:  12.382.937,60 lei;  
- bugetul local:  251.649,37 lei.           

                        
 
 

 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 8840 din 06.06.2022          
                             

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului 

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții  "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 

243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ 
Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui" 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
         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.  

Prin apariția O.U.G. nr. 47/2022 s-a creat cadrul legal ajustării prețurilor 
contractelor de achiziție publică/contractelor sectoriale/contractelor de 
concesiune/acordurilor cadru, care să permită finalizarea obiectivelor de investiții, 
eliminându-se astfel riscul major de a determina întârzierea/rezilierea sau chiar blocarea 
proiectelor. 

Potrivit art.1 din actul normativ sus-amintit, ”preţul contractelor de achiziţie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru, 
aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii/lucrărilor de întreţinere şi reparaţii 
curente/reparaţiilor capitale finanţate, integral sau parţial, din fonduri publice definite 
potrivit art. 2 pct. 27 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, şi, respectiv, la art. 2 pct. 32 din Legea nr. 273/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, sau din fondurile 
proprii ale autorităţilor/entităţilor contractante prevăzute la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 
98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, la art. 4 alin. 
(1) din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, cu modificările şi completările 
ulterioare, respectiv la art. 9 lit. b) şi c) şi art. 10 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 100/2016 
privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, cu modificările şi completările 
ulterioare, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de 
urgenţă, se ajustează, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru a ţine 
seama de orice creştere sau diminuare a costurilor pe baza cărora s-a fundamentat 
preţul contractelor.” 

Amintim că indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții                          
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – 
Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui" au fost 
aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 194/2017. Prin Hotărârea 
Consiliului Județean Vaslui nr. 117/2021, conform art. 19 din Contractul de lucrări nr. 
9197/28.06.2018, încheiat de UAT Județul Vaslui și executant, s-a procedat la ajustarea 
prețului contractului. 
   Prin acest proiect de hotărâre se pun în aplicare prevederile O.U.G. nr. 47/2022, 
respectiv art.7 alin.(8), conform cărora: ”ajustarea stabilită conform prezentei ordonanţe 
de urgenţă se aplică şi contractelor de achiziţie publică/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare infrastructură de transport de interes naţional aflate în derulare, indiferent 
de durata de execuţie/furnizare/prestare a acestora, în cuprinsul cărora au fost 



 

prevăzute clauze de revizuire/ actualizare a preţului, altele decât cele prevăzute la art. 
1 alin. (8), stabilite în raport cu rata inflaţiei sau cu alţi indici, a căror aplicare conduce, 
la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, exclusiv pentru restul rămas 
de executat, la o valoare a ajustării preţului mai mică decât cea rezultată ca urmare a 
aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru diferenţa de preţ până la 
valoarea ajustării stabilite ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă”. În 
alin.(9) al aceluiași articol se stabilește: ”în vederea eliminării dublei suplimentări cu sume, 
ca urmare a aplicării prevederilor alin. (8), ajustarea preţului contractului de achiziţie 
publică/sectorială/de concesiune/ acordului-cadru de lucrări/produse/servicii de 
proiectare  infrastructură de transport de interes naţional, potrivit prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, se face cu luarea în considerare a sumelor suplimentare rezultate 
ca urmare a aplicării clauzei din contract, părţile contractante procedând la 
regularizarea sumelor suplimentare determinate ca urmare a aplicării prevederilor 
prezentei ordonanţe de urgenţă cu sumele suplimentare rezultate ca urmare a aplicării 
clauzei de revizuire din contract.” 
  Coeficientul de ajustare este stabilit prin raportare la indicii de cost în construcții, 
comunicați de Institutul Național  de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în 
domeniu, determinați și diseminați prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin 
publicarea pe site-ul instituției.  

 Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului 
general actualizat, a devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: 
Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 
km, judetul Vaslui".  

 II.Impactul socio-economic:  
 Sectorul de drumul județean DJ 243B, aflat în curs de reabilitare și modernizare  are 

punctul de început la poziția km 9+165, în extravilanul satului Ciocani comuna Ciocani și 
punct de sfârșit la poziția km 15+780 în extravilanul comunei Coroiești. 

 Reabilitarea și modernizarea acestui tronson 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. 

 Modernizarea acestui drum reprezintă o necesitate din punct de vedere economic, 
reducând durata de transport și costurile aferente. Desfășurarea traficului de 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: nu este cazul. 
            Finanţarea investiţiei se va face din bugetul local al Județului Vaslui și din bugetul 
de stat , după cum urmează: 

· buget de stat: 12.382.937,60 lei; 
· bugetul local:  251.649,37 lei. 

          IV.Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
-  se modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 194/2017 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, 
L = 6,630 km, judetul Vaslui", cu modificările ulterioare, și se înlocuiește cu anexa nr.3 la 
proiectul de hotărâre. 
         V.Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:    
adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 1375/23.05.2022. 
         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 – secțiunea ”Monitorul 
Oficial Local”. 

   Președintele consiliului județean va semna actul adițional la contractul de lucrări 
încheiat cu executantul și, cu sprijinul Direcției Tehnice, va înainta documentele prevăzute 
în art.5 alin.(3) din O.U.G. nr.47/2022 pentru a solicita de la bugetul de stat sumele 
necesare ajustării prețului contractelor de achiziție publică. 
            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, a devizului 
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 
243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, 
judetul Vaslui". 

Astfel, 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. 8844/06.06.2022 
 

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, a devizului 

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 

243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, 
judetul 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, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții  "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ 
Bacău, L = 6,630 km, judetul Vaslui" și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat, a devizului general 
pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului 
de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – 
Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, judetul 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: 12.382.937,60 lei;  
· bugetul local:  251.649,37 lei. 
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 O.U.G. nr. 47/2022 privind privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie 

publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru;  
Ø Ordinul nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice 

pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 
pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală. 
       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, sens în care 
propunem analizarea şi supunerea acestuia spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă ordinară 
a Consiliului Judeţean Vaslui.  
 
 

Numele şi prenumele Funcţia     Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru Director executiv  06.06.2022    
Verificat – Cătălin Toma Director executiv adjunct   06.06.2022   
Întocmit 1 ex.  – Antohi Bogdan Manuel Consilier  06.06.2022   

 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 9038/08.06.2022 
 

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, a devizului 

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai 
obiectivului de investiții  "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 

243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, 
județul 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, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a 
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții  "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 243 B: Bârlad (DJ 243) – Crâng – Ciocani – Movileni – Coroiești 
de Sus – Limită județ Bacău, L = 6,630 km, județul Vaslui" și a constatat următoarele: 

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

b) Impactul financiar asupra bugetului: actualizarea indicatorilor tehnico-economici 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:   
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 O.U.G. nr. 47/2022 privind privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie 

publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru. 
 

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  

 
 
 






