
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 144/2020 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF)  
și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții  
„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 13829 din 

11.09.2020; 
- raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean nr. 13836 din 11.09.2020; 
- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr.9 din 

10.09.2020; 
- avizele comisiilor de specialitate ale consiliului județean: Comisia juridică şi de 

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; 

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 „Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, conform anexei 
nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui”, prevăzuți în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Aducerea la îndeplinire a prezentului act administrativ revine Spitalului 
Județean de Urgență 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, Spitalului Județean de Urgență 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 Hotărârea nr. 144/17 sept 2020









SC 3B CONSTRUCTION PROJECT SRL IASI 
Adresa: Aleea Pinilor Nr.I 1, Municipiul Iasi 

. E-mail: office3bcp@gmail.com

BORDEROU GENERAL 

A. PĂRTILE SCRISE

Foaie de capăt 

Borderou general 

Lista cu semnăturile proiectanţilor şi verificatorilor 

I.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii 

1.2.0rdonator principal de credite/investitor 

1.3.0rdonator de credite (secundar/terţiar) 

1.4.Beneficiarul investiţiei 

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate 

2.Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului de investiţii

2.LConcluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil) privind
situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovam obiectivului de investiţii ş1
scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre analiză

2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri instituţionale şi 
financiare 

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor 

2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung privind evoluţia 
cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii 

2.5.0biective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice 

3.ldentificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-economice
pentru realizarea obiectivului de investiţii

3.1.Particularităţi ale amplasamentului: 

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului, dimensiuni în
plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept de preempţiune, zonă
de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din documentaţiile de urbanism, după
caz);
b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;
c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale sau construite;
d)surse de poluare existente în zonă;
e )date climatice şi particularităţi de relief;
f)existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi
identificate;

Noiembrie 2018 























































































































































































































































































































































































































































 
 

  
                                                                                                  Anexa nr. 2  

la Hotărârea nr. 144/2020 
 
 
 
 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiţii 

„Construire morgă în cadrul Spitalului Județean de Urgență Vaslui” 
 

 
 

Beneficiar : Spitalul Județean de Urgență Vaslui 
Amplasament : Jud. Vaslui, Mun. Vaslui, Str. Ștefan cel Mare, nr. 233 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                   4.759.897,05 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                         2.533.195,13 lei 
 
 
   Durata de implementare a obiectivului de investiție este de 12 luni. 
   Durata de execuție a obiectivului proiectului este de 12 luni. 
 
 
   Sursa de finanțare: - bugetul local 
                 




