
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 130/2020             
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "Construirea unui număr de 3 
locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul 
Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de 

zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul 
Vaslui ", în cadrul proiectului "Hoceni - Comunitate fără bariere" 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13996 din 14.09.2020 al președintelui consiliului 

județean; 
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui          

nr. 1789/14.09.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 135/2019 privind aprobarea 

proiectului " Hoceni – comunitate fără bariere " și a cheltuielilor legate de proiect; 
- raportul de specialitate nr. 14002 din 15.09.2020 al Direcției Tehnice din 

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean; 
- avizul nr. 8 din data de 10.09.2020 al Consiliului Tehnico–Economic al 

Consiliului Județean Vaslui; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică 

şi disciplină, administrație publică și coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru 
strategii, prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi 
integrare europeană și Comisia de dezvoltare urbanisticã și amenajare teritoriu, 
protecția mediului înconjurãtor, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- art. 1, art. 5 alin. (1) lit. (b), art. 9 și anexa nr. 5 din Hotărârea Guvernului 

nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul - cadru al documentațiilor 
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiție finanțate din fonduri 
publice, cu modificările și completările ulterioare; 

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

- 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; 

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

Consiliul Judeţean Vaslui    
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza D.A.L.I.) a 
obiectivului de investiție " Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru 
persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, 
modernizare clădire existentă pentru înființarea unui centru de zi pentru persoane 
adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, loc. Tomșa, județul Vaslui", în cadrul 
proiectului "Hoceni - comunitate fără bariere", conform anexei nr. 1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 



Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție 
"Construirea unui număr de 3 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Hoceni, județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru 
înființarea unui centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Hoceni, 
loc. Tomșa, județul Vaslui", în cadrul proiectului " Hoceni - comunitate fără bariere", 
prevăzuți în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. -  Aducerea  la îndeplinire a prezentului act administrativ revine 
Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui. 

Art.4. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de 
Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, Direcției Tehnice, precum și Direcției 
Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui. 
                                   

Vaslui, 17 septembrie 2020 
 

         PREȘEDINTE, 
                                Dumitru Buzatu 
 
                                                                               Contrasemnează pentru legalitate: 
                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 
                                                                                         Diana-Elena Ursulescu  
 
 

 



Anexa nr. 1
la HCJ nr. _____/___________130    17 sept 2020

















































































































































































































































































































































































































                                                                                       Anexa nr.2 
                                                                           la Hotărârea nr. 130/2020 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 

" CONSTRUIREA UNUI NUMĂR DE 3 LOCUINȚE PROTEJATE PENTRU PERSOANE 
ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA HOCENI, JUDEȚUL VASLUI ȘI 

REABILITARE, MODERNIZARE CLĂDIRE EXISTENTĂ PENTRU ÎNFIINȚAREA UNUI 
CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ÎN COMUNA 

HOCENI, LOC. TOMȘA, JUDEȚUL VASLUI ", ÎN CADRUL PROIECTULUI " HOCENI 
- COMUNITATE FĂRĂ BARIERE" 

 
BENEFICIAR - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA 
COPILULUI VASLUI 
 
1. Valoarea totală a investiției 
  Valoarea totală a investiției (cu TVA): 3.689.563,56 lei  
  Din care C+M (cu TVA): 2.983.038,06 lei  
 Finanțare nerambursabilă ( cu TVA ) – 2.001.000,00 lei  
 Contribuție proprie ( cu TVA ) – 465.552,51 lei 
 Cheltuieli neeligibile ( cu TVA ) – 1.223.011.,05 lei      
2. Durata estimată de execuție a obiectivului de investiții, exprimată în luni  
    Durata estimată de execuție a obiectivelor de  investiției este de 12 luni. 
3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

 Nr. de construcții reabilitate și modernizate: 1  
 Nr. de construcții noi: 3 
 

OBIECTUL 1 – CENTRU DE ZI sat Tomșa 
• SITUATIE EXISTENTA 

 Funcțiunea: școală 
 Dimensiunile în plan ale construcției: Clădirea se încadrează într-un 

dreptunghi de 16,725m x 9,33m 
 Regim de înălțime: parter 
 Înălțime niveluri: 3,175m 
 Înălțimea maximă la streașină: +2,965m, măsurat de la cota ±0,00  
 Înălțimea maximă la coamă:  +6,14m, măsurat de la cota ±0,00   
 Capacități existente: 

o Ac existent = Adc existent = 147,00 mp 
o Au existent = 117,75 mp 

 Bilanț teritorial: 
o Suprafața teren = 1.000,00mp (din acte) 

= 1.095,00mp (măsurată) 
o P.O.T. existent = 14,70% 
o C.U.T. existent = 0,147 

 Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, 
construcția face parte din clasa de importanță III.  



 Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 
construcțiilor aprobat prin  HG 766/97, construcția are categoria de 
importanță C (normală).  

 Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în gradul IV de 
rezistență la foc. 
 
• PROPUNERE 

 Funcțiunea: centru de zi 
 Dimensiunile în plan ale construcției: Clădirea se încadrează într-un 

dreptunghi de 16,925m x 16,71m 
 Regim de înălțime: parter 
 Înălțime niveluri: 3,065m, parțial 2,90m 
 Înălțimea maximă la streașină: +2,965m, măsurat de la cota ±0,00  
 Înălțimea maximă la coamă: +6,14m, măsurat de la cota ±0,00   
 Capacități propuse: 

o Ac propus = Adc propus = 233,05mp, din care: 
• 151,20mp clădire existenta 
• 81,85mp extindere 

o Au propus = 175,70 mp 
 Bilanț teritorial: 

o Suprafața teren = 1.000,00mp (din acte) 
= 1.095,00mp (măsurată) 

o P.O.T. propus = 23,30% 
o C.U.T. propus =  0,233 

 Număr locuri de parcare: 2 locuri 
 Suprafețe carosabile, parcaje: 51,70 mp 
 Suprafețe pietonale, platforme și trotuare: 101,25 mp 
 Suprafața plantată: 709,00 mp 
 Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, 

construcția face parte din clasa de importanță II.  
 Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor aprobat prin  HG 766/97, construcția are categoria de 
importanță C (normală).  

 Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de 
rezistență la foc. 

 
OBIECTUL 2A – LOCUINȚĂ PROTEJATĂ sat HOCENI 

 Funcțiunea: locuință protejată 
 Dimensiunile în plan ale construcției: Clădirea se încadrează într-un 

dreptunghi de 15,89mx15,59m 
 Regim de înălțime: parter 
 Înălțime niveluri: 2,80m, parțial 3,50m 
 Înălțimea maximă la streașină: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00  
 Înălțimea maximă la coamă:  +7,30m, măsurat de la cota ±0,00   



 Capacități propuse: 
o Ac = Adc = 230,30mp 
o Au = 186,40mp 

 Bilanț teritorial: 
o Suprafața teren  = 1.100,00 mp 
o P.O.T. = 20,93% 
o C.U.T. = 0,209 

 Număr locuri de parcare: 2 locuri 
 Suprafețe carosabile, parcaje: 51,25 mp 
 Suprafețe pietonale, platforme și trotuare: 120,95mp 
 Suprafața plantată: 697,25mp 
 Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, 

construcția face parte din clasa de importanță II.  
 Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor aprobat prin  HG 766/97, construcția are categoria de 
importanță C (normală).  

 Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de 
rezistență la foc. 

 
OBIECTUL 2B – LOCUINȚĂ PROTEJATĂ sat HOCENI 

 Funcțiunea: locuință protejată 
 Dimensiunile în plan ale construcției: Clădirea se încadrează într-un 

dreptunghi de 15,89mx15,59m 
 Regim de înălțime: parter 
 Înălțime niveluri: 2,80m, parțial 3,50m 
 Înălțimea maximă la streașină: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00  
 Înălțimea maximă la coamă:  +7,30m, măsurat de la cota ±0,00   
 Capacități propuse: 

o Ac = Adc = 230,30mp 
o Au = 186,40mp 

 Bilanț teritorial: 
o Suprafața teren  = 1.309,00 mp 
o P.O.T. = 17,59% 
o C.U.T. = 0,176 

 Număr locuri de parcare: 2 locuri 
 Suprafețe carosabile, parcaje: 45,60 mp 
 Suprafețe pietonale, platforme și trotuare: 102,10 mp 
 Suprafața plantată: 931,00 mp 
 Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, 

construcția face parte din clasa de importanță II.  
 Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor aprobat prin  HG 766/97, construcția are categoria de 
importanță C (normală).  



 Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de 
rezistență la foc. 

 
OBIECTUL 2C – LOCUINTĂ PROTEJATĂ sat Șișcani 

 Dimensiunile în plan ale construcției: Clădirea se încadrează într-un 
dreptunghi de 15,89mx15,59m 

 Regim de înălțime: parter 
 Înălțime niveluri: 2,80m, parțial 3,50m 
 Înălțimea maximă la streașină: +2,75m, măsurat de la cota ±0,00  
 Înălțimea maximă la coamă:  +7,30m, măsurat de la cota ±0,00   
 Capacități propuse: 

o Ac = Adc = 230,30mp 
o Au = 186,40mp 

 Bilanț teritorial: 
o Suprafața teren  = 2.559,00 mp 
o P.O.T. = 9,00% 
o C.U.T. = 0,09 

 Număr locuri de parcare: 2 locuri 
 Suprafețe carosabile, parcaje: 51,30 mp 
 Suprafețe pietonale, platforme și trotuare: 116,90 mp 
 Suprafața plantată: 2.160,50 mp 
 Conform cap. 4, pct. 4.4.5., tab.4.3. din Normativul P100-1/2013, 

construcția face parte din clasa de importanță II.  
 Conform Regulamentului privind stabilirea categoriei de importanță a 

construcțiilor aprobat prin  HG 766/97, construcția are categoria de 
importanță C (normală).  

 Conform Normativului P118-99, clădirea se încadrează în gradul II de 
rezistență la foc. 

 
Surse de finanțare a investiției 

Finanțare nerambursabilă ( cu TVA ) – 2.001.000,00 lei  
Contribuție proprie ( cu TVA ) – 465.552,51 lei 
Cheltuieli neeligibile ( cu TVA ) – 1.223.011.,05 lei   

 
 
 




