
 
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 9520/16.06.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 115/2022 

privind aprobarea extinderii suprafeței construite aferente Corpului B  
al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 

 
 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 9520/16.06.2022 al președintelui Consiliului Județean Vaslui; 
- adresa S.C. ATLAS CONSULTING & PROIECT S.R.L. nr.722/14.06.2022, înregistrată la 

Registratura Generală a Consiliului Județean Vaslui sub nr. 9325/14.06.2022; 
- raportul de specialitate nr. 9524/16.06.2022 al Direcției Tehnice 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.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 
- art. 3.2.4. și art. 4.2.48 din Normativul P 118-1999 privind securitatea la incendiu a 

construcțiilor, emis de Ministerul Lucrărilor Publice și Amenajării Teritoriului; 
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 
„Construire secții la Spitalul nr. 2 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 extinderea suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 69/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, la 3908,45 mp, 
cu respectarea măsurilor compensatorii impuse de legislația specială. 

Art.2. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean. 

Art.3. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, președintelui consiliului județean, 
Direcţiei Tehnice 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.                                                    



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 9520 din 16.06.2022          
                             
 

REFERAT  DE  APROBARE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  extinderii suprafeței construite aferente 

Copului B al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

I.Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
    Amintim că documentația tehnico-economică (faza SF) și indicatorii tehnico-

economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” s-au 
aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 69/2022. Prin acest demers se 
urmărește construirea a două corpuri principale de clădire, unul pentru secția de Boli 
infecțioase și unul  pentru secții de psihiatrie, fizioterapie și recuperare medicală. 

    Din cauza modificărilor legislative în domeniul construcțiilor spitalicești, pentru 
obținerea avizelor de la Direcția de Sănătate Publică Vaslui și Inspectoratul pentru Situații 
de Urgență ”Podul Înalt” al Județului Vaslui, pentru respectarea tuturor circuitelor interne 
necesare unei funcționări optime, se impune ca suprafața destinată construirii corpului de 
clădire în care vor funcționa secțiile de psihiatrie și boli cronice să crească.  

   Deși această suprafață este mai mare decât suprafața admisă pentru compartimentele 
de incendiu ale clădirilor civile (publice) supraterane, conform art. 3.2.4. din Normativului 
P 118/1999 privind securitatea la incendiu a construcțiilor, "în cazuri justificate tehnic, 
investitorii pot stabili arii construite mai mari pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise 
ale consiliilor de conducere respective".  

    Justificarea a fost înaintată de proiectant cu adresa nr. 722/14.06.2022, înregistrată 
la registratura consiliului județean sub nr. 9325/14.06.2022. După cum rezultă și din această 
adresă, în vederea obținerii avizului pentru securitate la incendiu, documentația tehnică 
depusă la I.S.U. Vaslui trebuie însoțită de o hotărâre a Consiliului Județean Vaslui, care să 
exprime acordul cu privire la mărirea ariei construite a compartimentului de incendiu. 

     Dacă în documentația tehnico-economică aprobată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 69/2022 se prevăzuse o suprafață construită de 2.705 m.p. pentru 
Corpul B (Secții de Psihiatrie, Fizioterapie și Recuperare Medicală), se impune – pentru 
respectarea tuturor circuitelor medicale – mărirea acestei suprafețe la 3908,45 mp. 

     Pentru pregătirea documentației care se va depune în baza Programului Național de 
Redresare și Rezilientă, este urgentă adoptarea proiectului de hotărâre anexat. Fără 
hotărârea consiliului județean, I.S.U. Vaslui nu emite avizul pentru noul proiect tehnic. 
         Ulterior obținerii avizelor I.S.U. Vaslui și D.S.P. Vaslui, precum si după avizarea noii 
documentații tehnico-economice de către C.T.E. al Consiliului Județean Vaslui, Direcția 
Tehnică va elabora un nou proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 69/2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) 
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construire secții la 
Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

II. Impactul socio-economic:  
Prin realizarea investiției „Construire Sectii la Spitalul Nr. 2 Vaslui”, va crește gradul 

de confort al pacienților care apelează la sistemul medical public și se vor asigura spații 
corespunzătoare, modernizate și dotate în care actul medical să se desfășoare în cele mai 
bune condiții.  

Totodată, prin acest demers, se urmărește și stimularea tinerilor specialiști să 
profeseze într-un cadru modern și performant, limitându-se astfel migrația specialiștilor 
către capitala țării. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
Finanţarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui și prin Planul 



 

Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Valoarea finală a proiectului va fi cunoscută 
după obținerea tuturor avizelor și finalizarea Proiectului Tehnic. 

IV.  Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare: nu este cazul. 
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 și Direcției Tehnice 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”. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
            Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca urgentă, necesară și 
oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea extinderii suprafeței 
construite aferente obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”. 

   Pentru considerentele de mai sus, 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 

JUDEȚUL VASLUI 

CONSILIUL JUDEȚEAN 

DIRECȚIA TEHNICĂ 

Nr. 9524/16.06.2022 
 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  extinderii suprafeței construite aferente  

Corpului B al obiectivului de investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui” 
 

        
 În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu cele ale  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  extinderii suprafeței construite aferente Corpului B al obiectivului de 
investiții „Construire secții la Spitalul nr. 2 Vaslui”, propus de preşedintele Consiliului 
Judeţean Vaslui, domnul Dumitru Buzatu, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/alte atribuții; 
b) Impactul financiar asupra bugetului județului: finanțarea investiției se va face din 

bugetul local al Județului Vaslui și prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). 
Valoarea finală a proiectului va fi cunoscută după obținerea tuturor avizelor și finalizarea 
Proiectului Tehnic. 

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: 

- art. 173 alin.(1) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
- art.  3.2.4. și art. 4.2.48 din normativul P 118/1999 privind siguranța la foc a clădirilor. 
d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 

compartimentului: nu este cazul. 
Ținând seama de cele precizate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre este 

fundamentat din punct de vedere al reglementărilor specifice aplicabile, raportat la atribuțiile 
și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea și supunerea acestuia 
spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui. 

 
 

Director executiv, 
Vieru Mariana 

 
 



SC ATLAS CONSULTING & PROIECT SRL 

ALEEA 50MEBULUl CALD, Nfl.4, 15ECT0R4, BUCUREl!!ITI 

OF"F'ICt:: +4 021 7BO '50 6'5 0762 4'56 777 

E•M..1111,U„i ATLASCON8ULTINGPN.OIECT@13MAIL. COM 

Nr. 722/14.06.2022 

CĂTRE: 

Consiliul Judeţean Vaslui 

Strada Stefan cel Mare, Nr. 79, Municipiul Vaslui 

Referitor la Contractul de Achiziţie Publică de Servicii nr. 2066/10.02.2021 avand ca obiect „Construire Sectii la 

Spitalul Nr. 2 Vaslui", Strada Dr. Ghelerter, Nr. 2, Municipiul Vaslui, Judetul Vaslui. 

Subscrisa ATLAS CONSULTING&PROIECT SRL, reprezentată legal prin dl. Victor Ciobotaru-

Director General, avand calitatea de prestator in contractul mentionat, va comunicam urmatoarele: 

ln conformitate cu prevederile art. 3.2.4. coroborat cu art. 4.2.48 din normativul P 118/99 prin care este necesara 

adoptarea unei hotarari a consiliului de conducere a investitorului privind stabilirea unei arii construite mai mari, 

intelegem sa facem urmatoarele precizari, astfel: 

Prin proiect, cladirile propuse sunt organizate in 2 compartimente de incendiu: 

Compartiment I de incendiu format din Cladirea Corp 1 (Sectia Psihiatrie si Sectia Cronici) 

Compartiment li de incendiu format din Cladirea Corp 1 (Sectia boli infectioase) si cladirile 

conexe ( Cladirea Centrala Termica, Cladirea Grupului Electrogen, Cladire statie oxigen medical, 

Cladire deseuri, Statie preepurare, Rezerva apa hidranti interiori si exteriori, Bazin renetie ape 

pluviale). 

1. Compartiment I de incendiu = 3.958,45 mp (Suprafata Construita a Corpului 1 (Sectia Psihiatrie si Sectia Cronici)

2. Aria construita la sol depăşeşte suprafaţa maximă admisă de 2.500 mp, conform cu tabelul 3.2.4. din 

normativul P118/1999, insa conform notei 1 a tabelului 3.2.4. din normativul P118/1999, atunci cand se prevad instalatii 

automate de semnalizare a incendiilor, ariile se pot majora cu 25%. Astfel, aria compartimentului la incendiu 

(3.958,30 mp) depaseste aria maxima a unui compartiment de incendiu in care se prevad instalatii de semnalizare a 

incendiilor - 3 125 mp =2500mp + 625 mp (25%}. 

3. ln cazuri justificate tehnic, investitorii pot stabili arii construite mai mari 

pe proprie răspundere, prin hotărâri scrise ale consiliilor de conducere respective. ln cazul de fata, investitorul va 

declara pe proprie raspundere ca din cauza functiunii propuse suprafata compartimentului de incendiu propus va fi 

de 3.958,30 mp. 

lncadrarea constructiilor propuse 

Din punct de vedere al încadrării construcţiilor în normativele în vigoare, în funcţie de alcătuirea constructivă şi 

destinaţie, acestea prezintă urmatoarele caracteristici: 

Corpul 1 (Sectia psihiatrie+ Sectia cronici): 

• Clasa de importanţă - I - conform P 100/1- 2013

• Categoria de importanţă "A"(exceptionala) - conform HGR 766 / 1997

• Gradul de rezistenţă la foc - li - conform P 118 / 1999

• Risc de incendiu - Mic, conform P 118 / 1999
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