
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  

 
HOTĂRÂREA nr. 178/2020 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiție  

„Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănesti” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 17026 din 30.10.2020 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- avizul nr. 12 din data de 09.10.2020 al Consiliului Tehnico–Economic al 

Consiliului Județean Vaslui; 
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 157/2020 privind aprobarea Notei 

conceptuale și a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiție „Centrul de 
Asistență Medico - Socială Ghermănesti”; 

 - raportul de specialitate nr. 17030 din 30.10.2020 al Direcției Tehnice din 
cadrul aparatului de specialitate 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 și 
Comisia de dezvoltare urbanistică și amenajarea teritoriului, protecția mediului 
înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes județean; 

în conformitate cu prevederile: 
- art. 1 alin. (2) lit.b), art. 5, art. 9 și anexa nr. 5 din H.G. 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; 

- art. 173 alin(1) lit. b) și alin.(3) lit. f) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul  art. 182 alin. (1) lit. a) și al art. 196 alin.(1) lit. a) din O.U.G.       
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 „Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănesti”, în forma 
prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție 
„Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănesti”, în forma prevăzută în anexa nr. 2 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului -
Județul Vaslui în vederea exercitării controlului de legalitate, precum și Direcţiei 
Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire. 
                                                                                                   Vaslui, 09 noiembrie 2020 

 
                PREȘEDINTE,  
                                Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
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       Anexa nr. 1  
la Hotărârea nr. 178/2020 













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































       Anexa nr. 2  
la Hotărârea nr. 178/2020 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

pentru obiectivul de investiţie „Centrul de Asistență Medico - Socială Ghermănesti” 

Beneficiar: UAT Județul Vaslui 
Amplasament: Localitatea Ghermănești, comuna Drânceni, județul Vaslui. 

Indicatori tehnico - economici 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA     31.827.753,96 lei 

 din care : 
- Construcții – montaj (C+M)  23.847.821,71 lei 

Capacităţi: 
Numărul clădirilor care beneficiază de reabilitare și extindere – 1: 
v C1 - Pavilion central

- Sc existentă = 945 m2

- Sc propusă = 1.587 m2

- Scd existentă = 1.726 m2

- Scd propusă = 2.437 m2;

Numărul clădirilor nou construite - 2: 
v C3 - Casa medicului

- Sc propusă = 183 m2
- Scd propusă = 183 m2;

v C4 - Centrală termică
- Sc propusă = 49 m2
- Scd propusă = 49 m2;

Numărul clădirilor propuse spre demolare - 9: 
v C2 - Pediatrie, cu o suprafață construită la sol de 332 m2;
v C3 - Casa medicului, cu o suprafață construită la sol de 229 m2;
v C4 - Centrală termică, cu o suprafață construită la sol de 448 m2;
v C5 - Spălătorie, cu o suprafață construită la sol de 153 m2;
v C6 - Magazie carburanți, cu o suprafață construită la sol de 72 m2;
v C7 - Coteț, cu o suprafață construită la sol de 48 m2;
v C8 - Atelier auto, cu o suprafață construită la sol de 94 m2;
v C9 - Morga, cu o suprafață construită la sol de 28 m2;
v C10 - Grajd, cu o suprafață construită la sol de 232 m2;

Durata de realizare a investiției   luni      13 


