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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.65/2023 

privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 

privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”,  

cu modificările ulterioare 
 

 Având în vedere: 
- referatul de aprobare  nr.3548/03.03.2023 al președintelui Consiliului Județean 

Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcției de Dezvoltare și Cooperare din cadrul 

aparatului de specialitate al consiliului județean nr.3634/06.03.2023; 
- 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 Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- art. 44 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.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a 

valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, 
cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinul MDLPA nr.1586/2022 privind aprobarea metodologiei privind ajustarea 
prețurilor și a valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe 
nerambursabile, conform O.U.G. nr.64/2022 și pentru modificarea Anexei ”Ghidul 
solicitantului, Condiții generale pentru accesarea fondurilor din cadrul Programului 
Operațional Regional 2014-2020”, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale și 
administrației publice nr.1021/2015, cu modificările și completările ulterioare; 

- Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere 
Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare; 

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

Consiliul Județean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.I. – Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 pentru 
modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea 



Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare, se modifică și se 
înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  
             Art.II.- Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 170/2021 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind 
aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare, rămân 
neschimbate. 

Art.III. – Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Direcției Dezvoltare și 
Cooperare, precum și Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 
judeţean. 

Art.IV. – Secretarul general al județului va comunica, în termenul prevăzut de lege, 
prezentul act administrativ Instituţiei Prefectului - Judeţul Vaslui, Direcţiei Dezvoltare și 
Cooperare, 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 
 
 

                            p.PREŞEDINTE                 
                          VICEPREȘEDINTE,                                     
                       Ciprian-Ionuț Trifan 
 
 

                       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. 
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr.3548 din 03.03.2023           
   

REFERAT DE APROBARE 
a proiectului de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri 
Urgențe”, cu modificările ulterioare 

 
 

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre: 
Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Vaslui implementează, începând cu data 

de 13.03.2019, proiectul ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport”, 
finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, prioritatea de 
investiții 8.1, operațiunea B – Unități de primiri urgențe. 

Studiul de fezabilitate și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
amintit au fost aprobați prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 43/29.03.2018. 
Aceasta a fost modificată în anul 2019 prin Hotărârea nr. 192, după refacerea studiului de 
fezabilitate ca urmare a necesității eliminării din cadrul obiectului de investiție a 
heliportului, și prin Hotărârea nr.170/2021, după finalizarea Proiectului tehnic în cadrul 
căreia au fost aprobați indicatorii tehnico-economici actualizați și devizul investiției.   

Având în vedere o serie de modificări apărute în cadrul capitolelor devizului aprobat, 
din 2021 și până în prezent, este necesară actualizarea acestuia din următoarele 
considerente:  

a) Finalizarea procedurii de achiziție a lucrărilor de execuție și semnarea 
contractului de lucrări 

În luna noiembrie 2021 a fost lansată procedura de achiziție a lucrărilor de 
construcție pentru realizarea investițiilor prevăzute în cadrul proiectului. Procedura a fost 
finalizată în data de 11 martie 2022 prin semnarea contractului de lucrări nr. 
3831/11.03.2022 cu SC PAVMIR AGRO SRL Galați. 

Având în vedere oferta depusă de antreprenorul câștigător, este necesară 
redistribuirea sumelor pe liniile de deviz în concordanță cu aceasta, cu mențiunea că 
valoarea estimată totală a achiziției nu a fost depășită. 

b) Ajustarea valorii contractului de lucrări ca urmare a creșterii în lanț a 
prețurilor la materiale/echipamente/lucrări    

Crizele la nivel internațional din ultimii ani, generate de virusul SARS-COVID-19, 
creșterea prețului energiei și conflictul militar din regiunea Mării Negre, au afectat 
domeniul construcțiilor, ducând la creșteri de prețuri în lanț la mai multe categorii de 
materiale/echipamente/lucrări care sunt incluse și în cadrul acestui contract de lucrări. 
Având în vedere faptul că aceste creșteri în lanț nu au putut fi prevăzute de către 
constructori, pentru atenuarea efectelor menționate mai sus asupra contractelor de lucrări, 
Guvernul României a publicat O.U.G. nr.64/2022 ce vizează ajustarea valorii contractelor 
care sunt incluse în proiecte finanțate prin fonduri nerambursabile. 

Ținând cont de aceste prevederi, a fost încheiat actul adițional nr.1 la contractul de 
lucrări ce a vizat ajustarea prețului contractului pentru restul fizic de executat la data 
intrării în vigoare a O.U.G. nr. 64/2022. Prin acest act adițional s-a majorat valoarea 
contractului de lucrări cu suma de 2.801.372,24 lei, la care se adaugă 532.260,73, 
reprezentând TVA. Această majorare reprezintă rezerva de implementare constituită 
inițial, în procent de 20% din valoarea restului de executat și care este utilizată 
pentru plata ajustărilor de preț la situațiile de plată depuse de constructor. 

Precizăm faptul că, acest act adițional a fost verificat de către reprezentanții OI 
Nord-Est, valoarea rezervei de ajustare (implementare) fiind aprobată prin Notificarea nr. 
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49972/OI/21.12.2022.  
În conformitate cu prevederile art.9 alin.(7) din O.U.G. nr.64/2022, ”rezerva de 

implementare destinată finanțării ajustărilor de preț face parte din valoarea investiției de 
bază și se include în mod corespunzător în devizul general de investiții reglementat de 
Hotărârea Guvernului nr. 907/2016, cu modificările și completările ulterioare.”  

În aceste condiții, este necesară modificarea devizului general al investiției prin 
introducerea în cadrul acestuia a capitolului de cheltuieli 7 – Rezerva de 
implementare. Valorile cheltuielilor pentru acest capitol sunt cele menționate mai sus. 

c) Ajustarea valorii estimate a dotărilor medicale  
În cadrul proiectului ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe și Realizare Heliport” este 

prevăzută și achiziționarea de echipamente medicale necesare asigurării unui grad superior 
de asistență şi tratament medical pentru toate cabinetele de specialitate prevăzute în 
cadrul corpului de clădire ce va fi construit. Procedura de atribuire a acestor echipamente 
va trebui lansată în perioada imediat următoare pentru a avea certitudinea furnizării și 
instalării lor până la finalizarea proiectului. Valoarea estimată a acestor echipamente, 
stabilită la momentul elaborării studiului de fezabilitate inițial, în 2018, este de 
2.117.150,25 lei, fără TVA.  

Având în vedere că situația la nivel internațional menționată mai sus a afectat și 
domeniul echipamentelor medicale, luând în considerare prevederile O.U.G. nr.64/2022 
care menționează la art.1 alin.(4) că ”valoarea estimată a investitiei pentru contractele de 
produse a căror procedură de atribuire nu a început sau pentru cele ale căror proceduri de 
atribuire sunt reluate, se pot actualiza cu Indicii valorii unitare - totali, la import, medii 
anuali, publicați de Institutul Național de Statistică în ”Indicii valorii unitare în comerțul 
internațional”, propunem ajustarea valorii estimate a echipamentelor medicale necesare a 
fi achiziționate în cadrul proiectului.  

Respectând metodologia de aplicare a O.U.G. nr.64/2022 la nivelul Programului 
Operațional Regional, anexă la Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației nr.1586/10.08.2022, valoarea actualizată totală estimată, a echipamentelor 
medicale va fi determinată utilizând următoarea formulă: 

   Va_TRIM_I_2022 = V i_an_referinta * indice valoare unitara total /100, în care: 
 

- Va_TRIM_I_2022 reprezintă valoarea actualizată cu bază de referință, TRIM I 2022; 
- V i_an_referinta reprezintă valoarea inițială la anul de referință (2018) a estimării 

inițiale; 
- lndice valoare unitară total reprezintă indicele valorii unitare total, la import mediu 

anual având ca bază de referință trimestrul I 2022 si ca an de referință, anul 2018.  
 

În aceste condiții, Va_TRIM_I_2022 = 2.117.150,25 lei * 119,07/100 = 2.520.890.80 
lei. 

Ținând cont de cele sus-menționate, este necesară modificarea valorii 
prevăzute la subcapitolul 4.5. Dotări din cadrul devizului general al investiție de la 
2.117.150,25 lei, fără TVA, la 2.520.890.80 le, fără TVA. 
 Precizăm faptul că modificările din cadrul devizului general nu vor determina o 
creștere a valorii totale a investiției și a valorii C+M  aprobate în cadrul listei 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții, aprobată ca anexă la 
Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții 
”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare.     

II. Impactul socio-economic:  
Prin implementarea proiectului, se propune extinderea funcțională a spațiilor actuale 

ale UPU- SMURD Vaslui și adecvarea acestora la normele legale actuale, ceea ce va conduce 
la: 

- reducerea timpului de așteptare a pacienților, reducerea aglomerării în saloane, 
creșterea confortului pacienților, îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru 
personalul medical și, în final, la creșterea calității actului medical; 
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- creșterea calității și eficienței serviciilor medicale prin dotarea spațiilor nou 
construite cu aparatură medicală; 

III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
 Valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 
43/29.03.2018 cu modificările și completările ulterioare, nu va fi modificată prin prezentul 
proiect de hotărâre, indicatorii tehnico-economici aprobați rămânând aceiași. 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
 Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean 

Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările 
ulterioare. 

V. Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: 
nu este cazul. 

VI. Activitățí 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, hotărârea va fi comunicată prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, Instituției Prefectului – Județul Vaslui în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare și Direcției Economice 
din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean în vederea aducerii la 
îndeplinire.  

Totodată, hotărârea se va publica pe pagina de internet http://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 pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu 
modificările ulterioare. 

Față de cele prezentate, supunem spre analiză proiectul de hotărâre anexat, care a 
fost elaborat cu sprijinul Direcției Dezvoltare și Cooperare din cadrul aparatului de 
specialitate al consiliului județean, în vederea aprobării în prima ședință ordinară. 
 
 
 
 

p.PREȘEDINTE 
VICEPREȘEDINTE, 

Ciprian-Ionuț Trifan 



ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
DIRECȚIA  DEZVOLTARE ȘI COOPERARE 
Nr.3634 din 06.03.2023 
 

 
R A P O R T  D E  S P E C I A L I T A T E 

la proiectul de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui 
nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 

pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”,  
cu modificările ulterioare 

 
În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările 
ulterioare, Direcţia Dezvoltare și Cooperare a analizat Proiectul de hotărâre pentru modificarea 
anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021 privind modificarea și 
completarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de 
fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate 
de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare, în raport cu atribuțiile și competențele specifice 
acestui compartiment și a constatat următoarele:   

a) Domeniul reglementat: administrație publică locală/dezvoltarea economico-
socială a judeșțului/aprobarea documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții 
de interes județean; 

b) Impactul financiar asupra bugetului:  
Valoarea totală a investiției aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 

43/29.03.2018, modificată prin Hotărârile nr. 192/2019 și nr. 170/2021  nu va fi modificată. 
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:  

- art. 173 alin. (1) lit. b) și alin. 3 lit. f) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  

- art. 44 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordonanța de urgență a Guvernului nr.64/2022 privind ajustarea prețurilor și a 
valorii devizelor generale în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, cu 
modificările și completările ulterioare. 

d) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a 
compartimentului: modificarea anexei 1 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.170/2021. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem analizarea și supunerea spre 
dezbatere a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr.170/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 
Vaslui nr.43/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții ”Extindere Unitate de Primiri Urgențe”, cu modificările ulterioare. 

 
                    

Numele şi prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat, Agafiței Emilian Director  06.03.2023  
Verificat, Vasiliu Corneliu Manager proiect 06.03.2023  
Întocmit, Bogdan Radu Botezatu Manager financiar proiect 06.03.2023  

 


