
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

HOTĂRÂREA nr. 131/2020 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Înființarea unui Centru Respiro 
pentru persoane adulte cu dizabilități  în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în 

cadrul proiectului  <<Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni>>” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 14010 din 

15.09.2020; 
- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr.7 din 

10.09.2020; 
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 14016 din 15.09.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi 

disciplină, administraţie publică şi coordonarea consiliilor locale, Comisia pentru strategii, 
prognoze şi programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanţe şi integrare 
europeană și Comisia de dezvoltare urbanistică şi amenajarea teritoriului, protecţia 
mediului înconjurător, administrarea domeniului public şi privat de interes judeţean; 

- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
Vaslui nr. 1790/14.09.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub                            
nr. 13978/14.09.2020; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 2/25.01.2019 privind aprobarea 
proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, în vederea aplicării mecanismului de 
contractare pentru proiectul ”Centrul respiro pentru persoane adulte cu dizabilități 
Mărășeni”; 

în conformitate cu: 
- 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. 1, art. 5 alin. (1), art. 7 și anexa nr. 4 din Hotărârea Guvernului             

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

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările şi 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 SF) a obiectivului de 
investiții ”Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 
Ștefan cel Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului <<Centru Respiro pentru persoane 
adulte cu dizabilități Mărășeni>>”, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 



Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel 
Mare, Județul Vaslui, în cadrul proiectului <<Centru Respiro pentru persoane adulte cu 
dizabilități Mărășeni>>”, potrivit anexei 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. – Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului general al 
județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului - Judeţul Vaslui în 
vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Generale de Asistență Socială și 
Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcţiilor Tehnică şi Economică 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 131/17 sept. 2020





































































































































































































































































































































































































 
 

             Anexa nr. 2 
 la Hotărârea nr. 131/ 2020 

 
 
 
 
 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
 

pentru obiectivul de investiţii ”Înființarea unui Centru Respiro pentru persoane 
adulte cu dizabilități în comuna Ștefan cel Mare, Județul Vaslui în cadrul proiectului 
<<Centru Respiro pentru persoane adulte cu dizabilități Mărășeni>>” 

 
 

Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
Amplasament : sat Mărășeni, comuna Ștefan cel Mare, județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                            1.162.063,51 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                   975.531,10 lei 
 
   
   Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 12 luni. 
 
   Sursa de finanțare:  

- finanțare nerambursabilă – 552.000,00 lei 
- contribuție proprie – 176.733,39 lei 
- cheltuieli neeligibile – 433.330,12 lei 

                 
 




