
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 145/2020 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 

obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI 
ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 13728 din 09.09.2020 al președintelui Consiliului 

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

cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean nr. 13734 din 09.09.2020; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți 
obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI 
ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare; 

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 
juridică și disciplină, administrație publică 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: 
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului- cadru al documentației 

tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de 
elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții; 

- 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;  

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată, 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.I. – (1) Se aprobă modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui 
nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI 
ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările 
ulterioare,  conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

(2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 169/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA 
EFICIENȚEI ENERGETICE A OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu 
modificările ulterioare. 



Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 169/2017 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A 
OBIECTIVULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” VASLUI, cu modificările ulterioare, rămân 
neschimbate. 

Art.III. Prezentul act administrativ va fi comunicat prin intermediul secretarului 
general al județului, în termenul prevăzut de lege, către Instituţia Prefectului - Judeţul 
Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, Direcției Dezvoltare și Cooperare, 
precum și Direcţiilor Tehnică şi Economică din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 

 
 

Vaslui, 17 septembrie 2020 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                           ANEXA 
 la Hotărârea nr.145/2020 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 

”CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE A IMOBILULUI ”CSEI ELISABETA POLIHRONIADE” 
VASLUI” 

 

BENEFICIAR- JUDEȚUL VASLUI 

1. Valoarea totală a investiției 

  Valoarea totală a investiției (cu TVA): 5.181.869,58 lei    

  Din care C+M (cu TVA): 3.996.102,18 lei        

2. Durata de realizare 

-  24 luni 

3. Capacităţi (în unităţi fizice şi valorice) 

 Tipul construcţiei – construcţie reabilitată; Funcţiunea – Școală; Regimul de înălţime – 

Parter + 1 Etaj 

 Categoria de importanţă – C – normală; Clasa de importanţă – II; Gradul de rezistenţă la 

foc II; 

 Aria utilă totală = 1.716,75 m2 

• TOTAL A. UTILĂ Corp A = 790,00 m2 

• TOTAL A. UTILĂ Corp B = 917,75 m2 

• TOTAL A. UTILĂ GRUP ELECTROGEN  = 9,00 m2 

 Aria construită la sol = 1038,00 m2 

• Aria construită la sol Corp A = 490,00 m2 

• Aria construită la sol Corp B = 548,00 m2 

• Aria construită la sol GRUP ELECTROGEN  = 12,25 m2 

 Aria construita etaj = 1038,00 m2 

• Aria construită etaj Corp A = 490,00 m2 

• Aria construită etaj Corp B = 548,00 m2 

 Aria construita desfășurată = 2076,00 m2 

• Aria construita desfășurată Corp A = 980,00 m2 

• Aria construita desfășurată Corp B = 1083,00 m2 

• Aria construita desfășurată GRUP ELECTROGEN  = 12,25 m2 

 Volum total = 7.710,30 m3 (Ac. x Hc.)+(S.svp. x L) 



• Volum total Corp A = 3645,60 m3 (conform formulei folosite în scenariu de 

securitate) 

• Volum total Corp B = 4040,40 m3 (conform formulei folosite în scenariu de 

securitate) 

• Volum total GRUP ELECTROGEN  = 24,30 m3 

 În urma implementării măsurilor de reabilitare termică, consumul de energie primară 

anuală (energie neregenerabilă) va fi: Qtot reabilitat = 167.153,09 KWh/an 

 Consumul anual de energie primară (incluzând aportul de energie regenerabilă): 

141.046,09 kWh/an 

 Nivelul anual specific al gazelor cu efect de seră (echivalent tone de CO2): 28,91 

Surse de finanțare a investiției 

- Programul Operațional Regional 2014-2020 

- Bugetul local 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


