
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr.469/11.01.2023 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.11/2023 

privind aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest 
de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 

 “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații  

și proiectare mecanică de scenă) 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr.469/11.01.2023 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 3491/14.12.2022; 
- raportul de specialitate nr.475/11.01.2023 al Direcției Tehnice din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

disciplină, administrație publică locală şi coordonarea consiliilor locale; Comisia pentru 
strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe și integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător și turism, administrarea domeniului public și privat de interes județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. (3) lit.f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea preturilor contractelor de achizitie 

publica/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru; 
- art.I pct.3 din Ordinul nr. 2878/2019 privind modificarea și completarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale și administrației 
publice nr. 1851/2013; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 15/2014 privind însușirea indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “ Reparații capitale și refuncționalizare 
Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, 
acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă); 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2022 privind aprobarea devizului 
general actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor 
tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și 
refuncționalizare Casa Armatei  Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” 
(Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă); 
 
 
 
 
 



în temeiul art. 182 alin. (1) și al art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții 
“Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare 
mecanică de scenă), conform anexei nr. 1. 

Art.2. - Se aprobă devizul general pentru lucrările rest de executat pentru 
obiectivul de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul 
Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și 
instalații și proiectare mecanică de scenă), conform anexei nr. 2. 

Art.3. – (1) Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizați ai obiectivului de 
investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și 
proiectare mecanică de scenă), conform anexei nr. 3. 

(2) Anexa nr.3 la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul 
Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și 
instalații și proiectare mecanică de scenă), cu modificările ulterioare. 

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, _________ 2023 
                    
                         PREŞEDINTE,                 
                       Dumitru Buzatu                                          Avizează pentru legalitate: 
                                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                Diana-Elena Ursulescu 
 

 
                                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ 
                                        Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                              și îmi asum responsabilitatea asupra legalității. 
                         Director executiv,  
                                  Mihaela Dragomir  
  
 
 
 
        Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre 
                 este necesar votul majorității absolute.                                                    



Anexa nr. 1
la Hotărârea nr. ___________ / 20202023

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1,2 Amenajarea terenului 2018-2020 14.562,140 2.766,807 17.328,947
1,2  Amenajarea terenului 19.680,540 3.739,303 23.419,843

Structura rez plartf orma deseuri 18.998,000 3.609,620 22.607,620
Imprejmuire platforma colectare deseuri 682,540 129,683 812,223

1,3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 6.757,380 1.283,902 8.041,282
Amenajare zone limitrofe protectia mediului 6.757,380 1.283,902 8.041,282

41.000,060 7.790,011 48.790,071

Alimentarea cu energie electrica(Taxa de racordare) 0,00 0,00 0,00
2,1 Hidranti exteriori 71.461,880 13.577,757 85.039,637
2,2 Instalatii canalizare exterioara 231.796,680 44.041,369 275.838,049
2,3 Instalatii sanitare rezervor apa incendiu camera ACS 407.724,320 77.467,621 485.191,941

710.982,880 135.086,747 846.069,627

Taxe avize 2,000 0,380 2,380
Timbru de arhitectura 0,330 0,060 0,390

3.1 Studii 0,000 0,000 0,000
3,2,11 Taxe autorizatie de construire 0,5% C+M 32.566,000 6.187,000 38.753,540

Organizarea procedurilor de achizitie 10.000,000 1.900,000 11.900,000
Proiectare si inginerie 131.500,000 24.985,000 156.485,000

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţi. de avize,
acorduri şi autorizaţii 43.944,580 8.349,470 52.294,000

3.3 Expertizare tehnică 0,000 0,000 0,000
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,000 0,000 0,000
3.5 Proiectare 0,000 0,000 0,000

3.5.1. Temă de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 0,000 0,000 0,000
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,000 0,000 0,000
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0,000 0,000 0,000
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,000 0,000 0,000

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000
3.7 Consultanţă 15.000,000 2.850,000 17.850,000
3.8 Asistenţă tehnică 230.038,010 43.707,222 273.745,232

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,000 0,000 0,000
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 131.900,000 25.061,000 156.961,000
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,000 0,000 0,000
3.8.2. Dirigenţie de şantier 98.138,010 18.646,222 116.784,232

463.050,920 87.978,692 551.029,612

4,1 Constructii si echipamente executate 2014-2017 2.453.396,550 588.815,170 3.042.211,720
4,2+4,3 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2014-2017 1.294.273,680 310.625,680 1.604.899,360

4,1 Constructii si echipamente executate 2018-2020 2.726.983,224 518.126,813 3.245.110,037
4,2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 2018-2020 42.051,934 7.989,867 50.041,801

4,3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesita montaj     2018-2020
823.990,460 156.558,187 980.548,647

4,5 Dotari 2018-2020 47.729,550 9.068,615 56.798,165
4,1 Constructii si instalatii 9.191.874,339 1.746.456,124 10.938.330,463

4.1.1.1  Lucrari de constructii si arhitectura 5.090.703,486 967.233,662 6.057.937,148
4.1.1.2  Lucrari instalatii termice, sanitare, ventilatie 1.246.153,918 236.769,244 1.482.923,162

4.1.1.2.1 Instalatii termice 92.193,440 17.516,754 109.710,194
4.1.1.2.2 Instalatii ventilare - climatizare 703.736,671 133.709,967 837.446,638
4.1.1.2.3 Instalatii sanitare 450.223,807 85.542,523 535.766,330

4.1.1.3 Lucrari Instalatii electrice 1.388.111,875 263.741,256 1.651.853,131

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 3

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

Total capitol 2

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

DEVIZ GENERAL  - actualizat 
al obiectivului de investiţii

REPARATII CAPITALE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ARMATEI VASLUI-CENTRU CULTURAL JUDETEAN MULTIFUNCTIONAL 

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază



4.1.1.3.1  Instalatie electrica interioara 1.070.350,138 203.366,526 1.273.716,664
4.1.1.3.2 Instalatie elect statie pompe 2.409,140 457,737 2.866,877
4.1.1.3.3 Instalatii semnalizare detectie incendiu 58.922,028 11.195,185 70.117,213
4.1.1.3.4 Instalatii desfumare 59.924,007 11.385,561 71.309,568
4.1.1.3.5 Instalatii sonorizare 22.954,463 4.361,348 27.315,810
4.1.1.3.6 Instalatii paratrasnet priza de pamant 56,788 10,790 67,577
4.1.1.3.7 Instalatii supraveghere video 60.022,775 11.404,327 71.427,102
4.1.1.3.8 Instalatii sistem control acces 8.655,488 1.644,543 10.300,030
4.1.1.3.9 Instalatii voce/date 66.832,100 12.698,099 79.530,199
4.1.1.3.10 Instalatii sistem alarmare efractie 37.984,950 7.217,141 45.202,091

4.1.1.4 Tamplarie interioara si exterioara 1.466.905,060 278.711,961 1.745.617,021
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 289.855,200 55.072,488 344.927,688
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 1.290.735,670 245.239,777 1.535.975,447
4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 154.850,000 29.421,500 184.271,500
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 303.460,822 57.657,556 361.118,378

4.3.2.1 Instalatii termice 169.028,192 32.115,356 201.143,548
4.3.2.2 Instalatii ventilatie - climatizare 90.209,410 17.139,788 107.349,198
4.3.2.3 Instalatii sanitare 44.223,220 8.402,412 52.625,632

4.3.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 832.424,849 158.160,721 990.585,570
4.3.3.1 Instalatii semnalizare alarmare detect incendiu 66.405,171 12.616,982 79.022,153
4.3.3.2 Instalatii voce/date 64.880,939 12.327,378 77.208,317
4.3.3.3 Instalatii supraveghere video 43.567,776 8.277,877 51.845,653
4.3.3.4 Instalatii sonorizare 249.373,200 47.380,908 296.754,108
4.3.3.5 Instalatii control acces 13.842,000 2.629,980 16.471,980
4.3.3.6 Instalatii desfumare 141.607,914 26.905,504 168.513,418
4.3.3.7 Instalatii lumini scena 239.130,000 45.434,700 284.564,700
4.3.3.8 Instalatii alarmare efractie 13.617,849 2.587,391 16.205,240

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotări 800.107,223 152.020,372 952.127,595
4.5.1 Mobilier sala de spectacol 699.540,803 132.912,752 832.453,555
4.5.2 Dotari PSI 4.800,000 912,000 5.712,000
4.5.3 Tapiterie scena 91.740,410 17.430,678 109.171,088
4.5.4 Monorai decoruri 4.026,010 764,942 4.790,952

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
18.960.997,830 3.602.589,588 22.563.587,417

5.1 Organizare de şantier 168.629,820 32.039,666 200.669,486
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 168.629,820 32.039,666 200.669,486
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 324.274,699 0,000 324.274,699
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 0,5% 147.397,590 0,000 147.397,590
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 29.479,519 0,000 29.479,519
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 147.397,590 0,000 147.397,590
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,000 0,000 0,000

492.904,519 32.039,666 524.944,185

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000
20.668.936,209 3.865.484,704 24.534.420,912
17.743.038,147 3.371.177,248 21.114.215,395

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Avizat – Vieru Mariana Director Executiv 11.01.2023

Verificat – Toma Cătălin Director  Adjunct 11.01.2023

Verificat – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 11.01.2023

Întocmit, 1 ex – Năstăsache Ciprian Mihăiță Consilier 11.01.2023

TOTAL GENERAL

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

Președinte,
Dumitru Buzatu

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

Total capitol 4



Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. ____/ 2023

Valoare fără TVA TVA Valoare cu TVA
lei lei lei

1 2 3 4 5

1.1 Obţinerea terenului 0,000 0,000 0,000
1,2  Amenajarea terenului 789,694 150,042 939,736

Structura rez plartf orma deseuri 789,694 150,042 939,736
Imprejmuire platforma colectare deseuri 0,000 0,000 0,000

1,3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala 6.757,384 1.283,903 8.041,287
Amenajare zone limitrofe protectia mediului 6.757,384 1.283,903 8.041,287

7.547,078 1.433,945 8.981,022

Alimentarea cu energie electrica(Taxa de racordare) 0,00 0,00 0,00
2,1 Hidranti exteriori 13.586,820 2.581,496 16.168,316
2,2 Instalatii canalizare exterioara 17.607,048 3.345,339 20.952,387
2,3 Instalatii sanitare rezervor apa incendiu camera ACS 247.510,620 47.027,018 294.537,638

278.704,488 52.953,853 331.658,341

Taxe avize 0,000 0,000 0,000
Timbru de arhitectura 0,000 0,000 0,000

3.1 Studii 0,000 0,000 0,000
3,2,11 Taxe autorizatie de construire 0,5% C+M 0,000 0,000 0,000

Organizarea procedurilor de achizitie 0,000 0,000 0,000
Proiectare si inginerie 0,000 0,000 0,000

3.2
Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţi. de avize,
acorduri şi autorizaţii 0,000 0,000 0,000

3.3 Expertizare tehnică 0,000 0,000 0,000
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al clădirilor 0,000 0,000 0,000
3.5 Proiectare 0,000 0,000 0,000

3.5.1. Temă de proiectare 0,000 0,000 0,000
3.5.2. Studiu de prefezabilitate 0,000 0,000 0,000
3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi deviz general 0,000 0,000 0,000
3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor 0,000 0,000 0,000
3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a
detaliilor de execuţie 0,000 0,000 0,000
3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie 0,000 0,000 0,000

3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 0,000 0,000 0,000
3.7 Consultanţă 0,000 0,000 0,000
3.8 Asistenţă tehnică 83.935,000 15.947,650 99.882,650

3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului 0,000 0,000 0,000
3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor 20.159,000 3.830,210 23.989,210
3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele incluse în
programul de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către
Inspectoratul de Stat în Construcţii 0,000 0,000 0,000
3.8.2. Dirigenţie de şantier 63.776,000 12.117,440 75.893,440

83.935,000 15.947,650 99.882,650

4,1 Constructii si instalatii 2.750.804,246 522.652,807 3.273.457,053
4.1.1.1  Lucrari de constructii si arhitectura 1.929.339,636 366.574,531 2.295.914,167
4.1.1.2  Lucrari instalatii termice, sanitare, ventilatie 326.203,044 61.978,578 388.181,622

Total capitol 1
CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

DEVIZ GENERAL  rest de executat  actualizat
al obiectivului de investiţii

REPARATII CAPITALE SI REFUNCTIONALIZARE CASA ARMATEI VASLUI-CENTRU CULTURAL JUDETEAN MULTIFUNCTIONAL 

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

Total capitol 3

Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli

Total capitol 2



4.1.1.2.1 Instalatii termice 0,000 0,000 0,000
4.1.1.2.2 Instalatii ventilare - climatizare 119.061,348 22.621,656 141.683,004
4.1.1.2.3 Instalatii sanitare 207.141,696 39.356,922 246.498,618

4.1.1.3 Lucrari Instalatii electrice 396.121,046 75.262,999 471.384,045
4.1.1.3.1  Instalatie electrica interioara 260.620,644 49.517,922 310.138,566
4.1.1.3.2 Instalatie elect statie pompe 2.409,144 457,737 2.866,881
4.1.1.3.3 Instalatii semnalizare detectie incendiu 25.815,636 4.904,971 30.720,607
4.1.1.3.4 Instalatii desfumare 19.495,176 3.704,083 23.199,259
4.1.1.3.5 Instalatii sonorizare 21.118,106 4.012,440 25.130,546
4.1.1.3.6 Instalatii paratrasnet priza de pamant 52,245 9,926 62,171
4.1.1.3.7 Instalatii supraveghere video 14.670,696 2.787,432 17.458,128
4.1.1.3.8 Instalatii sistem control acces 7.963,049 1.512,979 9.476,028
4.1.1.3.9 Instalatii voce/date 21.607,644 4.105,452 25.713,096
4.1.1.3.10 Instalatii sistem alarmare efractie 22.368,708 4.250,054 26.618,762

4.1.1.4 Tamplarie interioara si exterioara 99.140,520 18.836,699 117.977,219
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,000 0,000 0,000
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 786.911,004 149.513,091 936.424,095
4.3.1 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 29.850,000 5.671,500 35.521,500
4.3.2 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 101.024,784 19.194,709 120.219,493

4.3.2.1 Instalatii termice 0,000 0,000 0,000
4.3.2.2 Instalatii ventilatie - climatizare 60.145,584 11.427,661 71.573,245
4.3.2.3 Instalatii sanitare 40.879,200 7.767,048 48.646,248

4.3.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită montaj 656.036,220 124.646,882 780.683,102
4.3.3.1 Instalatii semnalizare alarmare detect incendiu 11.637,612 2.211,146 13.848,758
4.3.3.2 Instalatii voce/date 6.667,440 1.266,814 7.934,254
4.3.3.3 Instalatii supraveghere video 17.624,400 3.348,636 20.973,036
4.3.3.4 Instalatii sonorizare 249.373,200 47.380,908 296.754,108
4.3.3.5 Instalatii control acces 13.842,000 2.629,980 16.471,980
4.3.3.6 Instalatii desfumare 105.440,400 20.033,676 125.474,076
4.3.3.7 Instalatii lumini scena 239.130,000 45.434,700 284.564,700
4.3.3.8 Instalatii alarmare efractie 12.321,168 2.341,022 14.662,190

4.4
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu necesită
montaj şi echipamente de transport 0,000 0,000 0,000

4.5 Dotări 270.922,956 51.475,362 322.398,318
4.5.1 Mobilier sala de spectacol 170.356,536 32.367,742 202.724,278
4.5.2 Dotari PSI 4.800,000 912,000 5.712,000
4.5.3 Tapiterie scena 91.740,408 17.430,678 109.171,086
4.5.4 Monorai decoruri 4.026,012 764,942 4.790,954

4.6 Active necorporale 0,000 0,000 0,000
3.808.638,206 723.641,259 4.532.279,465

5.1 Organizare de şantier 37.301,250 7.087,238 44.388,488
5.1.1. Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de
şantier 37.301,250 7.087,238 44.388,488
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,000 0,000 0,000

5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 33.817,928 0,000 33.817,928
5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii
finanţatoare 0,000 0,000 0,000
5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de
construcţii 0,5% 15.371,785 0,000 15.371,785
5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de construcţii 3.074,357 0,000 3.074,357
5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 15.371,785 0,000 15.371,785
5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de
construire/desfiinţare 0,000 0,000 0,000

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 0,000 0,000 0,000
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 0,000 0,000 0,000

71.119,178 7.087,238 78.206,415

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Total capitol 4

Total capitol 5
CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste

Total capitol 6

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli



4.249.943,949 801.063,944 5.051.007,893
3.074.357,062 584.127,842 3.658.484,903

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura

Avizat – Vieru Mariana Director Executiv 11.01.2023

Verificat – Toma Cătălin Director  Adjunct 11.01.2023

Verificat – Burcioagă Aurelia Șef Serviciu 11.01.2023

Întocmit, 1 ex – Năstăsache Ciprian Mihăiță Consilier 11.01.2023

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

Dumitru Buzatu
Președinte,



 
 

  Anexa nr. 3 
                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2023 

 
                                                                                      

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii “Reparații capitale și refuncționalizare Casa 

Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, 
acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă) 

 
 
 

Titular: Judeţul Vaslui 
Beneficiar: Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: str. Ștefan cel Mare nr. 64, Județul Vaslui 
 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                 24.534.450,912 lei 
    din care:  
- construcţii – montaj (C+M)                                                        21.114.215,395 lei 
 
                                                                     
- Buget de stat – 23.787.695,577 lei, inclusiv TVA 
- Buget local    -  746.725,335 lei, inclusiv TVA  
Aria construită                                              Ac = 1.537 mp 
Aria desfășurată construită                            Adc =4.469,43 mp 
Aria utilă                                                      Au  = 3.514,64 mp 
 
                                                                      
Durata de realizare a investiţiei                     88  luni   
             
    
  Finanţarea investiţiei  
  Finanţarea investiţiei se va face de la bugetul de stat și bugetul local al Județului Vaslui. 
          
                        
 
 
 
  

 
 

 



 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.469 din 11.01.2023           
                           
 

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

general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare  

Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de 
arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă) 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 
Elaborarea acestui proiect de hotărârea are la bază impactul general, de interes 

major, asupra activității de realizare a investițiilor, a intervenției legislative operate prin 
O.U.G. nr. 47/2022 privind ajustarea prețurilor contractelor de achizitie 
publică/contractelor sectoriale/contractelor de concesiune/acordurilor cadru asupra 
contractelor de achiziție;  faptul că prețul materialelor de construcții în contextul crizei 
mondiale a crescut; necesitatea asigurării realizării investițiilor în condiții de eficiență, 
eficacitate și egalitate de tratament. 

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

Având în vedere că de la ultima actualizare a devizului general actualizat și a 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului sus menționat indicii de cost în construcții 
comunicați de Institutul Național  de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în 
domeniu, determinați și diseminați prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin 
publicarea pe site-ul instituției au crescut și ținând cont de prevederile art. 5 din OUG 
47/2022 care stipulează că:”(1) Se aprobă suportarea de la bugetul de stat, prin bugetele 
ordonatorilor principali de credite/ordonatorilor de credite care derulează programe 
naționale de investiții, a sumelor suplimentare necesare pentru ajustarea prețului 
contractelor de achiziție publică/sectorială/de concesiune/acordurilor-cadru, ca urmare a 
încheierii actelor adiționale prevăzute la art. 4 alin. (3), respectiv ca urmare a încheierii 
contractelor după intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, conținând clauza 
de ajustare stabilită conform prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, exclusiv pentru 
cele aferente cheltuielilor eligibile, corespunzătoare contribuțieie din bugetul de stat prin 
programe stabilite prin contractile de finațare, potrivit reglementărilor legale special 
aferente fiecărui program national î n parte, pentru obiectivele/proiectele de investiții 
finanțate prin programe naționale pe bază de contracte de finațare, încheiate potrivit art. 
34 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, se propune 
aprobarea devizului general actualizat. 



 

 
Conform art. 10 alin. (4) lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, privind 

etapele de elaborare și conținut – cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiții finațate din fondurile publice, devizul general se 
actualizează prin grija beneficiarului investiției/investitorului, ori de câte ori este necesar. 
         Amintim că indicatorii tehnico - economici ai obiectivului de investiții  “Reparații 
capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare 
mecanică de scenă) au fost aprobați inițial prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
15/2014, fiind actualizați ulterior ca urmare a modificărilor legislative. Menționăm că 
ultima modificare s-a realizat prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 78/2022.  
       Prin acest proiect de hotărâre se pun în aplicare prevederile O.U.G. nr.47/2022, în 
sensul că este necesară ajustarea prețurilor aferente materialelor prin aplicarea unui 
coeficient de ajustare, pentru a se ține seama de orice creștere sau diminuare a prețurilor 
materialelor pe baza cărora s-a fundamentat prețul contractelor aflate în derulare.      
Coeficientul de ajustare este stabilit prin raportare la indicii de cost în construcții, 
comunicați de Institutul Național  de Statistică, în conformitate cu reglementările legale în 
domeniu, determinați și diseminați prin publicații statistice oficiale, inclusiv prin 
publicarea pe site-ul instituției.  
        Prin inițierea acestui proiect de hotărâre se are în vedere aprobarea devizului general 
actualizat, a devizului general rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei 
Vaslui – Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, 
rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă). 
            În contractele de lucrări încheiate cu executanții se prevede faptul că 
actualizarea prețului se va putea face numai în condițiile prevăzute de art.221 alin.1) lit.e) 
din Legea nr. 98/2016. În acest context, menționăm faptul că – potrivit art. 8 din O.U.G 
nr.47/2022 - modificările contractelor de achiziţii publice/contractelor 
sectoriale/contractelor de concesiune/ acordurilor-cadru rezultate ca urmare a aplicării 
prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asimilate situaţiilor prevăzute la art. 221 alin. (1) lit. 
e) raportat la art. 221 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

II. Impactul socio-economic:  
               În vederea  atingerii  obiectivului general - crearea unui centru cultural la 
standarde internaționale, care să asigure beneficiarilor un ambient plăcut și modern, în 
cadrul proiectului au fost prevăzute lucrări de refuncționalizare și reabilitare a construcției 
existente din punct de vedere structural, termic, arhitectural și din punct de vedere al 
realizării utilităților necesare pentru desfășurarea în bune condiții a activităților specifice. 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: nu este cazul. Majorările se 
vor suporta din bugetul de stat, contribuția de la bugetul local rămânând de 746.725,335 
lei, inclusiv TVA. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr. 15/2014 privind însușirea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural 
Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și 
proiectare mecanică de scenă), cu modificările ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză:    
adresa Direcției Județene de Statistică Vaslui nr. 3491/14.12.2022. 

VI. Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre 
în cauză: nu este cazul. 

VII. Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 

         După adoptare, actul administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, președintelui consiliului județean, 
Direcției Tehnice și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 



 

județean în vederea aducerii la îndeplinire. 
      Totodată, hotărârea va fi publicată pe site-ul www.cjvs.eu – secțiunea ”Monitorul 

Oficial Local”. 
      Președintele consiliului județean va semna actele adiționale la contractele de 

lucrări încheiate cu executanții și, cu sprijinul Direcției Tehnice, va înainta documentele 
prevăzute în art.5 alin.(3) din O.U.G. nr.47/2022 pentru a solicita de la bugetul de stat 
sumele necesare ajustării prețului contractelor de achiziție publică. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
     Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca necesară și 

oportună inițierea proiectului de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, 
a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei 
Vaslui – Centrul cultural Județean multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, 
rezistență și instalații și proiectare mecanică de scenă). 

Astfel, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre anexat, în 
forma elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui. 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr.475/11.01.2023 
 

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 “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul 
Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații 

și proiectare mecanică de scenă) 
 

În conformitate cu art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 136 din Ordonanța de urgență a 
Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
Direcția Tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Județean Vaslui a analizat Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general 
actualizat, a devizului general pentru lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici 
actualizați ai obiectivului de investiții “Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui 
– Centrul Cultural Județean Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și 
instalații și proiectare mecanică de scenă) și a constatat următoarele: 

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind dezvoltarea 
economico-socială a județului/aprobarea devizului general actualizat, a devizului general pentru 
lucrările rest de executat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați ai obiectivului de investiții 
“Reparații capitale și refuncționalizare Casa Armatei Vaslui – Centrul Cultural Județean 
Multifuncțional” (Proiectare de arhitectură, acustică, rezistență și instalații și proiectare mecanică 
de scenă). 

b) Impactul financiar asupra bugetului: finanţarea investiței se realizează de la bugetul de 
stat și din bugetul local al Consiliului Județean Vaslui, după cum urmează: 

· buget de stat: 23.787.695,577 lei  
· bugetul local: 746.725,335 lei. 
c) Compatibilitatea şi conformitatea cu legile, ordonanţele, hotărârile Guvernului, 

strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), 
în limitele şi în a căror implementare şi aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre:  

Prin proiectul de hotărâre analizat se respectă și se pun în aplicare prevederile/normele 
aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:   
Ø art. 173 alin.(1) lit. b) și alin. (3) lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
Ø O.U.G. nr. 47/2022 privind reglementarea unor măsuri fiscal – bugetare, cu modificările și 

completările ulterioare;  
Ø Ordinul nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru 

punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 
aprobarea Programului național de dezvoltare locală; 
Ø O.U.G. nr. 214/2020 privind modificarea şi completarea art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală şi pentru 
instituirea unor măsuri pentru derularea Programului naţional de dezvoltare locală etapa I.  
       Ținând seama de constatările precizate mai sus, opinăm faptul 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, sens în care propunem 
analizarea şi supunerea spre dezbatere şi adoptare în prima şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean 
Vaslui.  
 

Numele şi prenumele Funcţia     Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru Director executiv  11.01.2023   
Verificat – Cătălin Toma Director executiv adjunct   11.01.2023   
Verificat -  Burcioagă Aurelia Șef serviciu  11.01.2023   
Întocmit 1 ex.  – Năstăsache Ciprian Consilier  11.01.2023   

 




