ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢAN
Nr. 13762/07.09.2022
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 171/2022
privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții
”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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. 13762/07.09.2022 al președintelui Consiliului

Județean Vaslui;
- rapoartele de specialitate ale Direcției Tehnice și Direcției Economice din
cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13769/07.09.2022, respectiv nr.
13772/07.09.2022;
- 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, bugetfinanțe 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.56/2019 privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km 2+705", cu modificările ulterioare;
- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.121/2022 privind aprobarea devizului
general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705”;
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. - (1) Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții
”Pod pe DJ 245E, km. 2+705", conform anexei nr. 1.

(2) Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2022 privind
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km.
2+705” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.1 la prezenta hotărâre.
Art.2. - (1) Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat la
obiectivul de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705, conform anexei nr. 2 la prezenta
hotărâre.
(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 121/2022 privind
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucr[rile rest de executat
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km.
2+705” se modifică și se înlocuiește cu anexa nr.2 la prezenta hotărâre.
Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de
investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705, conform anexei nr. 3 la prezenta hotărâre.
(2) Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.56/2019 privind
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici
aferenți obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705” se modifică și se înlocuiește
cu anexa nr.3 la prezenta hotărâre.
Art.4. – Se aprobă finanțarea de la bugetul local al județului Vaslui a sumei de
1.314.501,97 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. d) 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. 1-3 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.

Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. ____/2022
DEVIZ GENERAL
al obiectivului de investiţii: „Pod pe DJ 245E, km 2+705”
Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.
1

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli
2

Valoare
(fără T.V.A. )
LEI
3

TVA

Valoare cu TVA

LEI
4

LEI
5

Buget de stat
LEI, cu TVA

Buget local
LEI, cu TVA

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3
1.4

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.6
3.7
3.8

4.1
4.1.1
4.1.2

Studii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de
avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor
Proiectare

7.000,00

1.330,00

8.330,00

18.900,00

3.591,00

22.491,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100.900,00

19.171,00

120.071,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12.000,00

2.280,00

14.280,00

2.900,00

551,00

3.451,00

4.000,00

760,00

4.760,00

82.000,00

15.580,00

97.580,00

0,00
0,00
59.734,75

0,00
0,00
11.349,60

0,00
0,00
71.084,35

TOTAL CAPITOL 3
186.534,75
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

35.441,60

221.976,35

5.723.452,75

1.087.456,02

6.810.908,77

0,00
5.723.452,75

0,00
1.087.456,02

0,00
6.810.908,77

Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție
Proiect tehnic și detalii de execuție

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

Construcţii şi instalaţii
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.2.1
4.2.2

Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu
necesită montaj și echipamente de transport
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Dotări
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Active necorporale
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL CAPITOL 4
5.723.452,75
Capitolul 5
Alte cheltuieli

1.087.456,02

5.1

0,00

5.1.1

0,00
0,00

4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

Organizare de şantier
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de
șantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

8.330,00
22.491,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.280,00
0,00

3.451,00

0,00
0,00

0,00

4.760,00
97.580,00
0,00
0,00
71.084,35
221.976,35

5.718.383,15
0,00
5.718.383,15

0,00
1.092.525,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.810.908,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.718.383,15

1.092.525,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii
finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de
construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de
construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL CAPITOL 5

62.957,98

0,00

62.957,98

0,00

0,00

0,00

5.723,45

0,00

5.723,45

28.617,26

0,00

28.617,26

28.617,26

0,00

28.617,26

62.957,98
0,00
5.723,45

28.617,26
28.617,26

0,00

0,00

0,00

39.452,54
0,00

7.495,98
0,00

46.948,52
0,00

46.948,52

102.410,52

7.495,98

109.906,50

109.906,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1
6.2

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice și teste

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 6

6.012.398,02

1.130.393,60

7.142.791,62

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.723.452,75

1.087.456,02

6.810.908,77

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:

7.142.791,62

buget de stat

5.828.289,65

buget local

1.314.501,97

Preturi fără TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investiției
Cost unitar aferent investiției (EURO)
Data
Curs Euro
Valoare de referință pentru determinarea
încadrării în standardul de cost (locuitori
beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)

0,00

5.828.289,65

1.314.501,97

Cu standard de Fara standard de
cost
cost
0,00
6.810.908,77
0,00
7.142.791,62
0,00
7.142.791,62
0,00
1.470.315,28
07,09,2022
4,8580
1 buc

Beneficiar:
UAT Județul Vaslui
Dumitru Buzatu - Președinte

Numele și prenumele
Avizat - ing. Vieru Mariana
Verificat - ing. Toma Cătălin
Întocmit - ing. Crețu Bogdan

Funcția
Director executiv
Director executiv adjunct
Consilier

Data
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022

Semnătura

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. ______/2022
DEVIZ REST DE EXECUTAT
al obiectivului de investiţie : „Pod pe DJ 245E, km 2+705”
Valoare ( inclusiv T.V.A. )
Nr.
crt.
1

Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor
de cheltuieli
2

Valoare
(fără T.V.A. )
LEI
3

TVA

Valoare cu TVA

LEI
4

LEI
5

Buget de stat
LEI, cu TVA

Buget local
LEI, cu TVA

Capitolul 1
Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului
1.1
1.2
1.3
1.4

Obţinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la
starea inițială

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOL 1

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

Capitolul 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2

Capitolul 3
Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.5.1
3.5.2
3.5.3
3.5.4
3.5.5
3.5.6

3.6
3.7
3.8

4.1
4.1.1
4.1.2

Studii
Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de
avize, acorduri și autorizații
Expertizare tehnică
Certificarea performanței energetice și auditul
energetic al clădirilor
Proiectare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Temă de proiectare
Studiu de prefezabilitate
Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de
intervenții și deviz general
Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii
avizelor/acordurilor/autorizațiilor
Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a
detaliilor de execuție
Proiect tehnic și detalii de execuție

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
59.734,75

0,00
0,00
11.349,60

0,00
0,00
71.084,35

TOTAL CAPITOL 3
59.734,75
Capitolul 4
Cheltuieli pentru investiţia de bază

11.349,60

71.084,35

5.723.452,75

1.087.456,02

6.810.908,77

0,00
5.723.452,75

0,00
1.087.456,02

0,00
6.810.908,77

Organizarea procedurilor de achiziţie
Consultanţă
Asistenţă tehnică

Construcţii şi instalaţii
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

4.2

Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale

0,00

0,00

0,00

4.2.1
4.2.2

Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care
necesită montaj
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu
necesită montaj și echipamente de transport
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Dotări
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost
Active necorporale
Pentru care exista standard de cost
Pentru care nu exista standard de cost

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL CAPITOL 4
5.723.452,75
Capitolul 5
Alte cheltuieli

1.087.456,02

5.1

0,00

5.1.1

0,00
0,00

4.3
4.3.1
4.3.2
4.4
4.4.1
4.4.2
4.5
4.5.1
4.5.2
4.6
4.6.1
4.6.2

Organizare de şantier
Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de
șantier
5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
71.084,35
71.084,35

5.718.383,15
0,00
5.718.383,15

1.092.525,62
0,00
1.092.525,62

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

6.810.908,77

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.718.383,15

1.092.525,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

5.2
5.2.1
5.2.2
5.2.3
5.2.4
5.2.5
5.3
5.4

Comisioane, taxe, cote, costul creditului
Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii
finanțatoare
Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de
construcții
Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de
construcții
Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC
Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de
construire/desființare
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Cheltuieli pentru informare și publicitate
TOTAL CAPITOL 5

62.957,98

0,00

62.957,98

0,00

0,00

0,00

5.723,45

0,00

5.723,45

28.617,26

0,00

28.617,26

28.617,26

0,00

28.617,26

62.957,98
0,00
5.723,45

28.617,26
28.617,26

0,00

0,00

0,00

39.452,54
0,00

7.495,98
0,00

46.948,52
0,00

46.948,52

102.410,52

7.495,98

109.906,50

109.906,50

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00
0,00
0,00

Capitolul 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste
6.1
6.2

Pregătirea personalului de exploatare
Probe tehnologice și teste

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 6

5.885.598,02

1.106.301,60

6.991.899,62

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1)

5.723.452,75

1.087.456,02

6.810.908,77

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care:
buget de stat

6.991.899,62
5.828.289,65

buget local

1.163.609,97

Preturi fără TVA
Valoare CAP. 4
Valoare investitie
Cost unitar aferent investiției
Cost unitar aferent investiției (EURO)
Data
Curs Euro
Valoare de referință pentru determinarea
încadrării în standardul de cost (locuitori
beneficiari/ locuitori echivalenți beneficiari/ km)

0,00

5.828.289,65

1.163.609,97

Cu standard de Fara standard de
cost
cost
0,00
5.723.452,75
0,00
5.885.598,02
0,00
5.885.598,02
0,00
1.211.526,97
07,09,2022
4,8580
1 buc

Beneficiar:
UAT Județul Vaslui
Dumitru Buzatu - Președinte

Numele și prenumele
Avizat - ing. Vieru Mariana
Verificat - ing. Toma Cătălin
Întocmit - ing. Crețu Bogdan

Funcția
Director executiv
Director executiv adjunct
Consilier

Data
07.09.2022
07.09.2022
07.09.2022

Semnătura

Anexa nr. 3
la Hotărârea nr. ____/2022

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici
ai obiectivului de investiții
Denumirea obiectivului de investiții: Pod pe DJ 245E, km 2+705
Faza (nota conceptuală/SF/DALI/PT
Beneficiar (UAT)
Amplasament
Valoarea totală a investiției (lei, inclusiv TVA)
din care C+M (lei, inclusiv TVA)
Curs BNR lei/euro din data:
Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)
Valoare finanțată de UAT (lei, inclusiv TVA)

P.T.
JUDEȚUL VASLUI
UAT DELENI
7.142.791,62 lei
6.810.908,77 lei
4,8580 /07.09.2022
5.828.289,65 lei
1.314.501,97 lei

Poduri, podețe, pasaje sau punți pietonale, inclusiv pentru biciclete și trotinete electrice
Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4
alin.(1) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021
pentru aprobarea Programului național de Investiții „Anghel
Saligny”
Număr obiecte:
Lungime:
Lățime:
Număr deschideri:
Mod de execuție: Infrastructură monolită, fundații indirecte și
suprastructura prefabricată
Numar de deschideri și lungimea lor: 1 x 20,04 m;
Lățime parte carosabilă: 7,80 m;
Lățime totală pod: 12,46 m;
Lungime totală pod: 30,00 m;
Tip fundații: Fundații indirecte;
Tip îmbrăcăminte pe pod: Beton asfaltic;
Parapeți pietonali: Metalici;
Parapeți de siguranță: Metalici tip H4b;
Racordări cu terasamentele: Timpane din beton armat;
Apărări de maluri: Maluri protejate cu saltele de gabioane și ziduri de
gabioane.
Standard de cost aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor
publice și administrației nr. 1321/20.09.2021 (euro, fără TVA)
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)
Președinte,
Buzatu Dumitru

U.M.

buc.
m
m
buc.

Cantitate Valoare (lei,
inclusiv
TVA
1
30,00
12,46
1

Nu este cazul

1.470.315,28

7.142.791,62

ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE
Nr. 13762 din 07.09.2022
REFERAT DE APROBARE
a 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 ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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.
121, ID: 9389.
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.56/2019 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții
”Pod pe DJ 245E, km 2+705”, ultima actualizare făcând obiectul Hotărârii Consiliului
Județean Vaslui nr.121/2022 privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului
general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705”.
Este necesară, așadar, o nouă actualizare, atât a indicatorilor tehnico-economici,
cât și a devizului general actualizat și a devizului general pentru lucrările rest de executat,
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 nr. 2.1 și 2.2d. 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:
După executarea lucrărilor proiectate se vor îmbunătăți condițiile de trai și
accesibilitate către această zonă, pe viitor, aceasta va concura cu alte zone rurale/urbane
și va duce la creșterea investițiilor, crearea infrastructurii necesare dezvoltării activităților
din zonă și înlesnirea accesului mijloacelor de intervenție în caz de urgență. De asemenea,
prin constrcția acestui pod nou, se va putea realiza accesul către comunele Deleni și
Costești, către lăcașele de cult „Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului Moreni” și
„Mănăstirea Pârvești” – inclus în lista monumentelor istorice din patrimoniul național al
Guvernului României.
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. 121, ID:
9389, astfel:
- finanțare de la bugetul de stat: 5.828.289,65 lei, TVA inclus;
- finanțare de la bugetul local al județului Vaslui: 1.314.501,97 lei, TVA inclus.
IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:
Prezentul proiect de hotărâre modifică:
- anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 56/2019 privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km 2+705”, cu modificările ulterioare;
- anexele nr. 1 și nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.121/2022 privind
aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km.
2+705”.
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 și în 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,
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici
actualizați ai obiectivului de investiții investiții ”Pod pe DJ 245E, km 2+705".
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. 13769/ 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, a devizului general pentru
lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții
”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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, a
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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 economicosocială a județului/aprobarea devizului general actualizat, devizului general rest de executat și a
indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705",
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. 121, ID: 9389, astfel:
- de la bugetul de stat: 5.828.289,65 lei, TVA inclus;
- de la bugetul local al județului Vaslui: 1.314.501,97 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”, aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și
Administrației nr. 1333/22.09.2021;
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

Avizat – Mariana Vieru

Director executiv

07.09.2022

Verificat – Cătălin Toma

Director executiv adjunct

07.09.2022

Întocmit – Crețu Bogdan-Andrei

Consilier

07.09.2022

Semnătura

ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
DIRECŢIA ICĂ
Nr. 13772/07.09.2022
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, a devizului general pentru
lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții
”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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, a
devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai
obiectivului de investiții ”Pod pe DJ 245E, km. 2+705" 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 economicosocială a județului;
b) Impactul financiar asupra bugetului: cofinanțarea obiectivului de investiții se poate

suporta din bugetul local în limita sumelor prevăzute cu această destinație și în baza notelor de
fundamentare întocmite de compartimentele din cadrul aparatului de specialitate al consiliului
județean.

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 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, propun analizarea și supunerea spre
dezbatere a proiectului de hotărâre în plenul consiliului județean.

Director executiv,
Țuțuianu Mircea

