
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢAN 
Nr. 13668/06.09.2022 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 166/2022 

privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean  

DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", 

 aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”,  
precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local  

pentru realizarea obiectivului  
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13668/06.09.2022 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13672/06.09.2022, respectiv                   
nr.  13709/07.09.2022; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, 
Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea 
teritoriului, protecția mediului înconjurător, 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;  
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului 

national de investiții „Anghel Saligny”; 
- Ordinului nr.1333/2021 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; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.58/2021 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: 
Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", cu 
modificările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.176/2021 privind aprobarea cererii de 
finanțare și a devizului general estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ 
Galați (Gara Tălășmani)" în vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții 
„Anghel Saligny”; 



în temeiul art.182 alin.(1) și al art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. 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 
"Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - 
Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, conform anexei nr. 1. 
            Art.2. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", conform anexei nr. 2.  
             (2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.58/2021 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)" se 
modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 care face parte integrantă la prezenta hotărâre. 

      Art.3. – Se aprobă finanțarea obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare 
drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)" de la bugetul local al județului Vaslui cu suma de 435.042,07 lei, reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art.4 alin.(6) din 
Normele 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.c) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr.95/2021, aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și 
administrației nr.1333/2021.  

      Art.4. – Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
        Art.5  – Președintele consiliului județean, Direcția Tehnică și Direcția Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean vor aduce la îndeplinire 
prevederile prezentei hotărâri. 

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: 
                                                                                     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.                                                                                                                     



Valoare 
(fără T.V.A. )

TVA Valoare cu TVA

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 și aducerea la starea 
inițială

0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 1     0,00 0,00 0,00

2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 
obiectivului

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 2     0,00 0,00 0,00

3.1 Studii 39.092,28 7.427,53 46.519,81

3.2
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 
avize, acorduri și autorizații

15.636,91 2.971,01 18.607,92

3.3 Expertizare tehnică 23.455,37 4.456,52 27.911,89

3.4
Certificarea performanței energetice și auditul energetic 
al clădirilor

0,00 0,00 0,00

3.5 Proiectare 212.662,01 40.405,78 253.067,79
3.5.1 Temă de proiectare 1.563,69 297,10 1.860,79
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00

3.5.3
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții și deviz general

62.547,65 11.884,05 74.431,70

3.5.4
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 
avizelor/acordurilor/autorizațiilor

7.818,46 1.485,51 9.303,97

3.5.5
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 
detaliilor de execuție

15.636,91 2.971,01 18.607,92

3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 125.095,30 23.768,11 148.863,41

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 7.818,46 1.485,51 9.303,97
3.7 Consultanţă 71.929,80 13.666,66 85.596,46
3.8 Asistenţă tehnică 132.913,76 25.253,61 158.167,37

TOTAL CAPITOL 3     503.508,59 95.666,62 599.175,21

4.1 Construcţii şi instalaţii 18.433.344,95 3.502.335,54 21.935.680,49
4.1.1 Pentru care exista standard de cost 15.992.735,87 3.038.619,82 19.031.355,69

4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 2.440.609,08 463.715,72 2.904.324,80

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0,00 0,00 0,00
4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 
necesită montaj

0,00 0,00 0,00

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

                                 Anexa nr. 1                                 
la Hotărârea nr. ______ / 2022

DEVIZ  GENERAL                            
al obiectivului de investiţii: „Reabilitare și modernizare DJ 242 C: Limită Județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită Județ Galați 

(Gara Tălășmani)”

Nr. 
crt.

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli

Valoare ( inclusiv T.V.A. )

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.4
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 
necesită montaj și echipamente de transport

0,00 0,00 0,00

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00
4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00
4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4      18.433.344,95 3.502.335,54 21.935.680,49

5.1 Organizare de şantier 181.303,66 34.447,70 215.751,36

5.1.1
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 
șantier

181.303,66 34.447,70 215.751,36

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0,00 0,00 0,00

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 217.403,29 0,00 217.403,29

5.2.1
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 
finanțatoare

0,00 0,00 0,00

5.2.2
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 
construcții

93.073,24 0,00 93.073,24

5.2.3
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 
construcții

18.614,65 0,00 18.614,65

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 93.073,24 0,00 93.073,24

5.2.5
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 
construire/desființare

12.642,16 0,00 12.642,16

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 143.497,05 27.264,44 170.761,49
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 5      542.204,01 61.712,14 603.916,15

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice și teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6      0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 19.479.057,55 3.659.714,30 23.138.771,85

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 18.614.648,61 3.536.783,24 22.151.431,85

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 23.138.771,85

buget de stat 22.703.729,78

buget local 435.042,07

Preturi fără TVA
Cu standard de 

cost
Fara standard de 

cost
Valoare CAP. 4 15.992.735,87 2.440.609,08

Valoare investitie 16.899.994,18 2.579.063,36
Cost unitar aferent investiției 2.697.525,01 411.662,15

Cost unitar aferent investiției (EURO) 555.904,17 84.835,06

Data 01,09,2022
Curs Euro 4,8525

Capitolul 5
Alte cheltuieli

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste



Valoare de referință pentru determinarea încadrării 
în standardul de cost (locuitori beneficiari/ locuitori 

echivalenți beneficiari/ km)
6,265

Beneficiar:
UAT Județul Vaslui
Dumitru Buzatu - Președinte

Numele și prenumele Funcția Data Semnătură
Avizat - ing. Vieru Mariana Director executiv 01.09.2022

Verificat - ing. Toma Cătălin-Alexandru
Director executiv 
adjunct

01.09.2022

Întocmit - ing. Crețu Bogdan-Andrei Consilier 01.09.2022



                                                                                                                                        Anexa nr. 2  

la Hotărârea nr. ____/2022 
 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
 
Denumirea obiectivului de investiții: „Reabilitare și modernizare DJ 242 C: Limită Județ 
Galați (Gara Docăneasa) - Limită Județ Galați (Gara Tălășmani)” 
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT) – DALI  
Beneficiar (UAT) – JUDEȚUL VASLUI  
Amplasament – UAT VINDEREI  
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA) – 23.138.771,85 lei  
din care C+M (lei, inclusiv TVA) – 22.151.431,85 lei  
Curs BNR lei/euro din data 4,8525 /01.09.2022   
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (cheltuieli 
eligibile lei, inclusiv TVA) –  22.703.729,78 lei  
Valoare finanțată de UAT – 435.042,07 (lei, inclusiv TVA)  

 
Drumurile publice clasificate și încadrate în conformitate cu prevederile legale în vigoare ca 

drumuri județene, 
drumuri de interes local, respectiv drumuri comunale și/sau drumuri publice din interiorul 

localităților, 
precum și variante ocolitoare ale localităților 

 
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 
alin. (1) lit. c) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 
„Anghel Saligny“ U.M. Cantitate 

Valoare (lei, 
inclusiv TVA) 

Lungime drum - terasamente m 6.265 457.162,32 
Lungime drum - strat fundație m 6.265 4.618.029,02 
Lungime drum - strat de bază m 6.265 2.028.402,51 
Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m 6.265 6.889.926,00 
Lățime parte carosabilă m 6 ………. 
Șanțuri/rigole m 6,314 4.415.272,81 
Acostamente m 6.265 1.024.407,31 
Poduri (număr/lungime totală) buc./m 3/25 871.548,11 
Drumuri laterale mp 670 234.018,87 
Siguranța circulației m 6.265 973.160,91 
Podețe transversale buc 6 327.921,39 
Podețe laterale buc 7 95.831,25 
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, 
lucrărilor publice și administrației nr. 1321/20.09.2021 (euro, fără 
TVA)  

560.000 
 2.770.936,00 

Verificare încadrare în standard de cost 
Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la 
numărul de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA) 555.904,17 

 
2.697.525,01 
 

 
Preşedinte, 

Dumitru Buzatu 



 

 
ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 13668 din 06.09.2022          
                             
 

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

indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită 
județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de 
investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 

finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
          Proiectul de hotărâre este elaborat cu luarea în considerare a prevederilor Ordinului 
nr.1333/2021 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.  

Amintim că obiectivul de investiții este inclus în „Lista obiectivelor de investiții 
finanțare prin Programul național de investiții Anghel Saligny”, județul Vaslui – poziția nr. 
115, ID: 3726. 

Potrivit art.9 alin.(1) din Ordinul nr.1333/2021, în vederea încheierii contractelor de 
finanţare, beneficiarii programului sunt obligaţi să încarce în platforma digitală și hotărârea 
consiliului consiliului judeţean pentru aprobarea studiului de fezabilitate/documentaţiei 
de avizare a lucrărilor de intervenţii, a indicatorilor tehnico-economici iniţiali şi actualizaţi 
şi a devizului general al obiectivului de investiţii iniţial şi actualizat; devizul general pentru 
lucrările rest de executat defalcat pe categorii de lucrări şi categorii de cheltuieli, dacă 
este cazul; hotărârea consiliului consiliului judeţean pentru categoriile de cheltuieli 
finanţate de la bugetul local. 

Inițial, indicatorii tehnico-economici aferenți investiției au fost aprobați prin 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 58/2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului 
de investiție "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", cu modificările ulterioare, iar ultima 
actualizare a devizului general estimativ a fost realizată prin Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 176/2021 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent obiectivului de investiții "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 
242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)" în 
vederea depunerii în cadrul Programului național de investiții „Anghel Saligny”.  

Este necesară, așadar, o nouă actualizare atât a indicatorilor tehnico-economici, cât 
și a devizului general actualizat, deoarece ultima variantă aprobată nu respectă modelul 
impus prin 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 – anexele 2.1 și 2.2c. 
Totodată, trebuie aprobată suma reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local conform prevederilor art. 4 alin.(6) din Normele 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, 



 

aprobate prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 
nr.1333/2021. 

II. Impactul socio-economic:  
           Beneficiile socio – economice ce vor fi înregistrate ca urmare a implementării 
proiectului 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; 
- accesul facil la principalele obiective economice, sociale, culturale. 

III.  Impactul financiar asupra bugetului județului: 
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. 115, ID: 
3726, astfel: 

- finanțare de la bugetul de stat: 22.703.729,78 lei, TVA inclus; 
- finanțare de la bugetul local al județului Vaslui: 435.042,07 lei, TVA inclus. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
              Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 58/2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Reabilitare 
și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ 
Galați (Gara Tălășmani)", cu modificările ulterioare. 

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, 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”. 

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 "Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ 
Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții 
„Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la 
bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

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. 13672/06.09.2022 
 

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 "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 

242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", aprobat pentru 
finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 

categoriile de cheltuieli finanțate de la  
bugetul local pentru realizarea obiectivului  

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  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 "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)" aprobat 
pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând 
categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului 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 "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)", precum și a sumei reprezentând categoriile de 
cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
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. 115, ID: 3726, astfel:  

- finanțare de la bugetul de stat: 22.703.729,78 lei, TVA inclus; 
- finanțare de la bugetul local al județului Vaslui: 435.042,07 lei, TVA inclus. 
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national de 

investiții „Anghel Saligny”; 
Ø Ordinului 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. 

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 atibuțiile și competențele specifice acestui compartiment. Propunem analizarea proiectului şi 
supunerea spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Vaslui.  

 
Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 

Avizat – ing. Vieru Mariana Director executiv  06.09.2022   

Verificat – ing. Toma Cătălin Director executiv adjunct   06.09.2022   

Întocmit – ing. Crețu Bogdan-Andrei Consilier  06.09.2022   
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA ECONOMICĂ 
Nr. 13709/07.09.2022 
 

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 "Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara 
Tălășmani)", aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel 
Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la  

bugetul local pentru realizarea obiectivului  
 

În conformitate cu prevederile art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare,  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 "Reabilitare și modernizare drum județean DJ 242C: Limită județ Galați (Gara 
Docăneasa) - Limită județ Galați (Gara Tălășmani)" aprobat pentru finanțare prin Programul 
național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli 
finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului și a constatat următoarele: 

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

b) Impactul financiar asupra bugetului: contribuția bugetului local la realizarea investiției 
rămâne aceeși care a fost aprobată prin HCJ nr. 176/2021; 

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:  
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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului national 

de investiții „Anghel Saligny”; 
Ø Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare. 
 
Ținând seama de constatările precizate mai sus, propun analizarea și supunerea spre 

dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean. 
 
 

Director executiv, 
Țuțuianu Mircea 

 


