ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
Nr. 13326/30.08.2022
PROIECT DE HOTǍRȂRE nr. 162/2022
privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni –
Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"

Avȃnd ȋn vedere:
- referatul de aprobare nr. 13326 din 30.08.2022 al președintelui Consiliului
Județean Vaslui;
- raportul de specialitate nr. 13328 din 30.08.2022 al Direcţiei Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de
disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
- art.1 alin.(2) lit.a), art.3, art.4 și anexele nr.1 și nr.2 din Hotărârea Guvernului
nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;
- art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu
modificările şi 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. – (1) Se aprobă Nota conceptuală întocmită pentru obiectivul de investiții
"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești –
Mănăstirea Pârvești", în forma prevăzută în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
(2) Se aprobă Tema de proiectare întocmită pentru obiectivul de investiții
"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești –
Mănăstirea Pârvești", în forma prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. – Președintele consiliului județean și Direcția Tehnică din cadrul aparatului
de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
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:
Secretarul General al Judeţului
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.

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr.______ / 2022
BENEFICIAR – UAT JUDEȚUL VASLUI
Nr. 13323/30.08.2022

Aprob,
PREȘEDINTE
DUMITRU BUZATU

NOTĂ CONCEPTUALĂ

"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni
– Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"
1. INFORMAŢII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL PROPUS
1.1.Denumirea obiectivului de

investiţii:
1.2.Ordonator principal de

credite/investitor:
1.3.Ordonator de credite
secundar/terţiar
1.4.Beneficiarul investiţiei:

"Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24
(Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești –
Mănăstirea Pârvești"
JUDEŢUL VASLUI
JUDEŢUL VASLUI

2. NECESITATEA ŞI OPORTUNITATEA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS
2.1.Scurtă prezentare privind:
a) Deficienţe ale situaţiei actuale
Preambul şi introducere în context
Dezvoltarea într-o comună sau într-o zonă este dependentă de realizarea unei
infrastructuri adecvate. Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rând, la
creşterea calităţii vieţii populaţiei din zonă şi la crearea de noi oportunităţi
investiţionale din partea agenților economici. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un
factor determinant îl constituie modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază care
influenţează în mod direct dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi
implicit, crearea de oportunităţi ocupaţionale.
În ceea ce privește structura de transport, prin realizarea proiectului propus ”Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești –
Mănăstirea Pârvești”, se va aduce un beneficiu zonei, influențând benefic strategia de
dezvoltare a rețelei de transport şi a zonei prin următoarele aspecte:
- sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;
- realizarea unui confort pentru participanții la trafic – autovehicule şi pietoni;
- mărirea siguranței circulației;

- reducerea numărului de accidente;
- modernizarea infrastructurii duce la dezvoltarea economică şi turistică și
implicit la reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială şi totodată
la crearea de noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor și a poluării sonore;
- creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor;
- conservarea moștenirii rurale şi a tradiţiilor locale prin accesibilizarea
obiectivelor culturale, sociale, educaționale şi de cult.
Disfuncţionalităţi actuale în raport cu gradul de echipare cu infrastructură
rutieră
Terenul de amplasament este situat în comuna Vinderei, judeţul Vaslui, zonă
echipată edilitar – rețele energie electrică și telefonie.
Analizând necesitaţile comunităţii, privind situația în care se află drumul
județean DJ 245L, se consideră prioritar reabilitarea și modernizarea acestui sector de
drum judetean pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico - socială a județului.
Structura rutieră actuală este una improprie traficului auto şi a circulaţiei pietonale.
Starea precară a drumului județean DJ 245L influenţează negativ viaţa şi activitatea
locuitorilor din zonă.
b) Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investiţii
Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că infrastructura rutieră, respectiv
sectorul de drum judetean DJ 245L care străbate comuna Costești și ajunge la lăcașul
de cult monument istoric „Mănăstirea Pârvești” pe o lungime de 5,280 km, nu este
modernizată. Necesitatea investiţiei proiectului se fundamentează, totodată, şi pe
următoarele considerente:
• nevoia de dezvoltare a infrastructurii de bază în zonele rurale, infrastructura rutieră
constituind un element de bază pentru comunitatea din comuna Costești;
• diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului de trai
în comuna Costești;
• îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului de
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
• nevoia de creere de locuri de muncă în mediul rural;
• nevoia de a conserva moștenirea rurală şi a tradiţiilor locale prin accesibilizarea
obiectivelor culturale, sociale, educaționale și de cult;
• nevoia reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
c) Impactul negativ previzionat în cazul nerealizării obiectivului de investiţii
Scenariul în care acest drum nu s-ar realiza ar conduce cel puţin la:
Ø reducerea eficienţei economice: majorarea timpului transporturilor de
marfă, dar şi a autoturismelor;
Ø creşterea poluării mediului – implicând emisii de noxe şi CO2 în mediul
înconjurător;
Ø scăderea siguranţei rutiere în mediul rural prin aglomerarea traficului
previzionat.

2.2.Prezentarea, după caz, a obiectivelor de investiţii cu aceleaşi funcţiuni sau

funcţiuni similare cu obiectivul de investiţii propus, existente în zonă, în
vederea justificării necesităţii realizării obiectivului de investiţii propus
Nu este cazul.
2.3.Existenţa, după caz, a unei strategii, a unui master plan ori a unor planuri

similare, aprobate prin acte normative, în cadrul cărora se poate încadra
obiectivul de investiţii propus
Obiectivul de investiții face parte din Strategia de dezvoltare economicosocială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 2027, aprobată prin Hotărârea
Consiliului Județean Vaslui nr. 143/2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare
economico-socială a județului Vaslui cu orizontul de timp 2021 – 2027.
2.4.Existenţa, după caz, a unor acorduri internaţionale ale statului care obligă

partea română la realizarea obiectivului de investiţii
Nu este cazul.
2.5.Obiective generale, preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei

Avantajele și facilitățile rezultate ca urmare a realizării investiției sunt:
- crearea de condiţii optime pentru circulaţia auto şi pietonală;
- asigurarea unui trafic rutier în condiții crescute de siguranță și confort;
- asigurarea posibilității de acces, în condiţii optime, a mijloacelor de
intervenţie rapidă şi în caz de nevoie (pompieri, poliţia, salvare);
- asigurarea condiţiilor sporite pentru scurgerea apelor pluviale, de pe drum şi
din zona drumului, şi evitarea acumulărilor spontane de debite de apă;
- asigurarea luării de măsuri pentru îmbunătățirea calității mediului;
- creșterea calității serviciilor publice;
- atragerea de noi investitori;
- influenţarea în mod benefic a activității economico-comerciale;
- creşterea valorii terenurilor agricole, îndeosebi a celor intravilan, prin creşterea
interesului localnicilor de a construi şi reabilita locuinţele;
- stoparea migrării populaţiei active;
- facilitarea accesului persoanelor și autovehiculelor;
- îmbunătăţirea accesibilităţii pe teritoriul comunei Costești.
Din punct de vedere economic, vor fi următoarele influențe benefice:
- impact direct și indirect asupra dezvoltării economice, sociale și culturale;
- reducerea costurilor de operare a transportului, implicit atragerea
investitorilor;
- crearea de noi locuri de muncă, în faza de implementare a proiectului, iar la
finalizarea acestuia prin dezvoltarea de noi afaceri;
- creşterea nivelului investiţional şi atragerea de noi investitori autohtoni şi
străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;
- crearea de locuri de muncă cu caracter permanent pentru lucrările de
mentenanţă necesare întreținerii drumului judetean.
Proiectul propus tratează aspecte legate de dezvoltarea infrastructurii de transport
rutier, legătura locuitorilor comunei cu zonele dezvoltate, accesul facil al

autovehiculelor destinate situațiilor de urgență, creștere atractivității și competivității
zonei.
Lucrările proiectate au ca scop asigurarea unui drum cu parametri optimi pentru
desfăşurarea unui trafic auto şi pietonal în condiţii de siguranţă şi confort, pe toată
perioada anului, fără restricţii.
3. ESTIMAREA SUPORTABILITĂŢII INVESTIŢIEI PUBLICE
Proiectarea drumului şi a elementelor aferente acestuia (șanțuri, podețe), se va
realiza ţinând seama de urmatoarele aspecte:
- recomandările experţilor tehnici;
- categoria funcţională a drumului;
- de traficul rutier actual şi de perspectivă;
- de siguranţa circulaţiei;
- de norme tehnice aflate în vigoare;
- de factori economici şi sociali;
- protecţia mediului înconjurător;
- planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului.
Prin proiect va fi prevăzut un complex de lucrări de reabilitare și modernizare, în
scopul compensării totale a uzurii fizice şi morale a drumului, prin realizarea căruia se
vor asigura caracteristicile tehnice necesare elementelor componente ale acesteia,
corespunzător creşterii traficului pe durata normală de funcţionare (durata iniţială sau
între două reparaţii capitale).
3.1.Estimarea cheltuielilor pentru execuţia obiectivului de investiţii

Costurile investiției ce urmează a fi realizată – 20.443.873,00 lei inclusiv TVA.
Estimarea cheltuielilor pentru proiectarea, pe faze, a documentaţiei tehnicoeconomice aferente obiectivului de investiţie, precum şi pentru elaborarea altor
studii de specialitate în funcţie de specificul obiectivului de investiţii, inclusiv
cheltuielile necesare pentru obţinerea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor
prevăzute de lege
Expertiză tehnică, temă de proiectare, studiu geotehnic, studiu topografic,
D.A.L.I., documentații pentru obținere avize și acorduri – 44.030,00 lei inclusiv TVA.
3.2.

3.3.Surse identificate pentru finanţarea cheltuielilor estimate

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează de la bugetul local al județului
Vaslui și de la bugetul de stat, acesta fiind inclus în „Lista obiectivelor de investiții
finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny”, județul Vaslui – poziția
nr. 120, ID: 5725, urmând a fi semnat contractul de finanțare în cel mai scurt timp.

4. INFORMAŢII PRIVIND REGIMUL JURIDIC, ECONOMIC ŞI TEHNIC AL
TERENULUI ŞI/SAU AL CONSTRUCŢIEI EXISTENTE
Regimul Juridic
Lungimea totală a tronsonului de drum analizat este de 5.280 km și se află în
proprietatea Județului Vaslui, terenul fiind intravilan și extravilan, acesta fiind
clasificat ca și domeniu public.
Regimul economic
Terenul respectiv este încadrat la categoria de folosință neagricol – căi de
comunicații rutiere – drumuri județene, căi de comunicații feroviare.
Regimul tehnic
Lucrările propuse a se executa constau în elaborarea Documentației de Avizare a
Lucrărilor de Intervenție pentru obiectivul de investiții – ”Reabilitare și modernizare DJ
245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești”.
5. PARTICULARITĂŢI ALE AMPLASAMENTULUI / AMPLASAMENTELOR
PROPUS(E) PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII:
a) descrierea
succintă a
amplasamentului/amplasamentelor
propus(e)
(localizare, suprafaţa terenului, dimensiuni în plan)
Amplasamentul tronsonului din drumul județean (traseu existent) DJ 245L ce se
dorește a fi reabilitat și modernizat, cu lungime de 5,280 km, începe la km. 5+670
(intersecție cu DC 29) și se termină la km. 10+950 (intravilan sat Pârvești).
b) relaţiile cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile

Comuna Costești se învecinează cu:
- Nord: comuna Deleni;
- Sud -comuna Banca;
- Est - comunele Albești și Roșiești;
- Vest -comuna Bogdănești.
Pe raza comunei, la aproximativ 4 km, trece DN 24/DE581, acesta făcând
legătura cu orașul de reședință Vaslui și Bârlad.
Sectorul de drum județean asigură accesul la cult monument istoric „Mănăstirea
Pârvești”.
c) surse de poluare existente în zonă

Nu există.
d) particularităţi de relief

Tronsonul din drumul județean DJ 245L propus spre reabilitare și modernizare se
află pe un teren preponderant de deal.
e) nivel de echipare tehnico-edilitară a zonei şi posibilităţi de asigurare a

utilităţilor
Utilități în zona amplasamentului – rețele energie electrică și telefonie.

f) existenţa unor eventuale reţele edilitare în amplasament care ar necesita

relocare/protejare, în măsura în care pot fi identificate
Dacă în perioada execuției lucrărilor vor fi identificate anumite rețele (care nu
erau cuprinse în avize și/sau nu sunt îngropate la adâncimi minime prescrise de
normativele în vigoare), ele vor fi protejate sau relocate prin sarcina deținătorului de
rețele, după ce se analizează situația împreună cu factorii implicați în derularea
investiției.
g) posibile obligaţii de servitute

Terenul respectiv este proprietatea publică a județului în administrarea
Consiliului Județean Vaslui și grevat cu drept de servitute pentru Ministerul
Comunicațiilor și pentru Societatea Informațională prin Telekom România
Communications SA.
h) condiţionări constructive determinate de starea tehnică şi de sistemul

constructiv al unor construcţii existente în amplasament, asupra cărora se vor face
lucrări de intervenţii, după caz
Tronsonul de drum propus a fi modernizat urmează actualul traseu al drumului
județean, terenul fiind de utilitate publică. Lucrările se vor realiza pe actuala platformă
a drumului fără a afecta alte proprietăți.
reglementări urbanistice aplicabile zonei conform documentaţiilor de
urbanism aprobate - plan urbanistic general/plan urbanistic zonal şi regulamentul
local de urbanism aferent
Reabilitarea și modernizare drumului județean respectă în totalitate
reglementările urbanistice.
i)

j) existenţa de monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe

amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în
cazul existenţei unor zone protejate
În zona lucrărilor nu există monumente istorice/de arhitectură, situri arheologice
sau arii protejate.
6. DESCRIEREA SUCCINTĂ A OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII PROPUS, DIN
PUNCT DE VEDERE TEHNIC ŞI FUNCŢIONAL
a) destinaţie şi funcţiuni
Drumul propus pentru reabilitare și modernizare servește la circulația rutieră
auto pentru populația rezidentă și pentru cei care tranzitează zona.
b) caracteristici, parametri şi date tehnice specifice, preconizate

Prin proiect se propun lucrări de reabilitare și modernizare a tronsonului din drumul
județean DJ 245L pe o lungime de 5,280 m, lățime parte carosabilă variabilă 4,00-6,00
m, 2 buc. acostamente cu lățimea de 0,75m din care 2 x 0,25 m benzi de încadrare, iar
pe unele zone în locul acostamentului apar rigole carosabile.

Se propun următoarele lucrări:
- păstrarea traseului existent și a elementele geometrice ale drumului;
- rectificari în plan, profil longitudinal și profile transversale, acostamente;
- în vederea păstrării cotelor fixe de intrare în incinta proprietăților particulare,
adiacente drumului județean DJ 245L, se vor executa lucrări de casetare pentru
realizarea următorului sistem rutier:
- strat de uzură din BAPC 16 în grosime de 4 cm;
- strat de legătură din BADPC 22,4 în grosime de 6 cm;
- strat de bază din piatră spartă în grosime de 15 cm după compactare;
- strat de fundație din balast în grosime de 20 cm după compactare;
- strat de formă din balast în grosime de 10 cm după compactare.
Colectarea și evacuarea apelor pluviale se va face prin șanțuri și rigole carosabile,
iar descărcarea acestora se va face prin podețe transversale.
Reabilitarea și modernizarea sectorului de drum va consta din:
- păstrarea traseului existent;
- îmbunătățirea elementelor geometrice ale traseului de drum;
- se va avea în vedere să se facă rectificari în plan și în profil longitudinal;
- îmbunătățirea regimului de scurgere a apelor pluviale, inclusiv
refacerea/modernizarea lucrărilor de artă existente.
durata
minimă
de
funcţionare
apreciată
corespunzător
destinaţiei/funcţiunilor propuse
Durata de funcționare a investiției va fi de 20-30 de ani, conform H.G. nr.
2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de
funcționare a mijloacelor fixe, cu modificările și completările ulterioare.
c)

d) nevoi/solicitări funcţionale specifice

Nu este cazul.
7. JUSTIFICAREA NECESITĂŢII ELABORĂRII PUZ ŞI A ALTOR STUDII
SPECIALE
Sunt necesare următoarele studii de teren:
Studiul topografic – cuprinde planuri topografice cu amplasamentul, listele cu
repere în sistem de referință național – STEREO 70 utilizând punctele determinante la
îndesirea rețelei.
Studiul geotehnic – în vederea investigației din punct de vedere geotehnic a
terenului de fundare pentru amplasamentul aflat în discuție, în condițiile respectării
prevederilor standardelor și normativelor în vigoare.
Expertiza tehnică – se elaborează în conformitate cu prevederile Legii
nr.10/1995 privind calitatea în construcții, republicată, cu modificările și completările
ulterioare – art. 18 alin. (2), care are următorul conținut: „ Intervenţiile la construcţiile
existente se referă la lucrări de construire, reconstruire, desfiinţare parţială,
consolidare, reparaţie, modernizare, modificare, extindere, reabilitare, reabilitare
termică, creştere a performanţei energetice, renovare, renovare majoră sau complexă,

după caz, schimbare de destinaţie, protejare, restaurare, conservare, desfiinţare
totală. Acestea se efectuează în baza unei expertize tehnice întocmite de un expert
tehnic atestat şi, după caz, în baza unui audit energetic întocmit de un auditor energetic
pentru clădiri atestat, şi cuprind proiectarea, execuţia şi recepţia lucrărilor care
necesită emiterea, în condiţiile legii, a autorizaţiei de construire sau de desfiinţare,
după caz. Intervenţiile la construcţiile existente se consemnează obligatoriu în cartea
tehnică a construcţiei.”
Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție – este documentația
tehnico-economică, similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza expertizei
tehnice a construcției existente și, după caz, a studiilor, auditurilor ori analizelor de
specialitate în raport cu specificul investiției.
Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții se aprobă potrivit
competențelor stabilite prin Legea nr.500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările și completările ulterioare, și prin Legea nr.273/2006 privind finanțele
publice locale, cu modificările și completările ulterioare.

Numele şi prenumele
Avizat – ing. Vieru Mariana
Verificat – ing. Toma Cătălin
Întocmit – ing. Crețu Bogdan

Funcţia
Director executiv
Director executiv adjunct
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ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13326/30.08.2022
REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) –
Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"

I.

Motivul adoptării proiectului de hotărâre:
Comuna Costești este așezată în partea centrală a judeţului Vaslui, la 23 km distanță
de Vaslui, municipiul reședinţă de judeţ.
Amplasamentul investiției se află în intravilanul și extravilanul satelor Dinga și
Pârvești, comuna Costești.
Analizând necesitaţile comunităţii cu privire la situația în care se află drumul
județean DJ 245L, se consideră prioritară reabilitarea și modernizarea acestui sector de
drum judetean pentru asigurarea cadrului de dezvoltare economico-socială a județului.
Structura rutieră actuală este una improprie traficului auto şi circulaţiei pietonale. Starea
precară a drumului județean DJ 245L influenţează negativ viaţa şi activitatea locuitorilor
din zonă.
Necesitatea realizării investiţiei rezultă din faptul că infrastructura rutieră,
respectiv sectorul de drum județean DJ 245L, care străbate satele Costești în extravilan,
Dinga și Pârvești în intravilan și extravilan pe o lungime de 5,280 km, nu este modernizată,
drumul asigurând accesul la lăcașul de cult Mănăstirea Pârvești – obiectiv aflat pe lista
monumentelor istorice. Totodată, aceasta se fundamentează pe următoarele considerente:
- nevoia de dezvoltare a infrastructurii de bază în zonele rurale, infrastructura
rutieră constituind un element de bază pentru comunitatea din comuna Costești;
- diminuarea tendinţelor de declin social şi economic şi îmbunătăţirea nivelului de
trai în comuna Costești;
- îmbunătățirea condițiilor de trai pentru populația rurală și stoparea fenomenului
de depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban;
- nevoia de creere de locuri de muncă în mediul rural;
- nevoia de a conserva moștenirea rurală şi tradiţiile locale prin accesibilizarea
obiectivelor culturale, sociale, educaționale și de cult;
- nevoia reducerii gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială.
Dezvoltarea într-o comună sau într-o zonă este dependentă de realizarea unei
infrastructuri adecvate.
Realizarea infrastructurii ar duce, nu în ultimul rând, la creșterea calității vieții
populaţiei din zonă și la crearea de noi oportunități investiționale din partea agenților
economici. Pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii, un factor determinant îl constituie
modernizarea infrastructurii fizice rurale de bază care influenţează în mod direct
dezvoltarea activităţilor sociale, culturale şi economice şi implicit, crearea de oportunităţi
ocupaţionale.
În ceea ce privește structura de transport, prin realizarea obiectivului de investiții
propus - "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani –
Pârvești – Mănăstirea Pârvești" se va aduce un beneficiu zonei, influențând benefic
strategia de dezvoltare a rețelei de transport și a zonei prin:
- sporirea capacității de circulație prin mărirea fluenței traficului;
- realizarea unui confort pentru participanții la trafic – autovehicule şi pietoni;

- mărirea siguranței circulației;
- reducerea numărului de accidente;
- modernizarea infrastructurii duce la dezvoltarea economică şi turistică și implicit
la reducerea gradului de sărăcie și a riscului de excluziune socială și totodată la crearea de
noi locuri de muncă;
- îmbunătățirea mediului prin reducerea noxelor și a poluării sonore;
- creșterea nivelului de trai și a confortului riveranilor.
Amintim că documentațiile tehnico-economice aferente proiectelor de investiții
finanțate din fonduri publice sunt reglementate de Hotărârea de Guvern nr.907/2016
privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice
aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice. Conform
prevederilor acestei hotărâri, în prima etapă se elaborează și se aprobă nota conceptuală și
tema de proiectare. Aceste documentații se regăsesc în anexele nr.1 și nr.2 la proiectul de
hotărâre.
II.
Impactul socio-economic:
Beneficiile socio – economice ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării
obiectivului de investiții sunt:
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de măsuri de siguranță;
- asigurarea măsurilor pentru protecția mediului prin reducerea prafului,
zgomotului, noxelor;
- asigurarea condițiilor optime pentru deplasarea copiilor către școli în condiții de
confort și siguranță; creșterea implicit a calității vieții în mediul rural;
- creșterea nivelului investițional și atragerea de noi investitori autohtoni și
străini, care să contribuie la dezvoltarea zonei;
- crearea de noi locuri de muncă;
- atragerea și stabilirea specialiștilor necesari în administrație, sănătate,
învățământ;
- creșterea veniturilor populației și sporirea contribuției la bugetul de stat prin
impozite și taxe pe baza dezvoltării economice;
- accesul facil la principalele obiective economice, sociale, culturale.
III.
Impactul financiar asupra bugetului județului:
Finanțarea obiectivului de investiții se va realiza de la bugetul local al județului
Vaslui și de la bugetul de stat, acesta fiind inclus în „Lista obiectivelor de investiții
finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny”, județul Vaslui – poziția nr.
120, ID: 5725, urmând a fi semnat contractul de finanțare în cel mai scurt timp.
Contribuția județului va fi calculată în urma întocmirii devizului general al investiției,
însumând capitolele/subcapitolele prezentate la art. 4 alin. (6) din Ordinul privind
aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de
urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții
„Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
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:
Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui, în
vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcției Tehnice din cadrul
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.
Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin postare pe pagina
de internet a Consiliului Judeţean Vaslui http://www.cjvs.eu/ - secțiunea ”Monitorul
Oficial Local”.

VIII. Concluzii, constatări și propuneri:
Având în vedere cele prezentate mai sus apreciem că este necesară și oportună
inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale și a Temei de
proiectare pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24
(Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești".
Pentru aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre, în forma
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Vaslui, în vederea adoptării în prima ședință a consiliului județean.
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13328/30.08.2022
RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre pentru aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare
pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L:
DN 24 (Costești) – Puntișeni – Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești"

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4), coroborate cu cele ale art. 136 alin.
(8) 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 pentru aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investiţii "Reabilitare și modernizare DJ 245L: DN 24 (Costești) – Puntișeni –
Chițcani – Pârvești – Mănăstirea Pârvești", constatând următoarele:
a)domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea
economico-socială a județului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru
obiectivele de investiții de interes județean;
b) impactul financiar asupra bugetului: Finanţarea investiței se va realiza din bugetul
local al Consiliului Județean Vaslui și de la bugetul de stat, obiectivul fiind inclus în „Lista
obiectivelor de investiții finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny”,
județul Vaslui – poziția nr. 120, ID: 5725. Contribuția județului va fi calculată în urma
întocmirii devizului general al investiției, însumând capitolele/subcapitolele prezentate la
art. 4 alin. (6) din Ordinul privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în
aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea
Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute
la art. 4 alin. (1) lit. a)—d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021.
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:
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 art. 1 alin. (2) lit. a), art. 3, art. 4 și anexele nr. 1 și nr. 2 din Hotărârea Guvernului
nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnicoeconomice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu
modificările și completările ulterioare;

Ø art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările
şi completările ulterioare;
Ținând seama de constatările 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 supunere
acestuia spre dezbatere și adoptare în prima ședință a Consiliului Județean Vaslui.
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