
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN  
 

HOTĂRÂREA nr. 213/2020             
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza S.F.) și a indicatorilor 

tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție "CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE 
CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL 

VASLUI " ÎN CADRUL PROIECTULUI " CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU 
DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI" 

 
Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr. 18859 din 27.11.2020 al președintelui consiliului 

județean; 
        - adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui          
nr. 18431/20.11.2020; 

- avizul nr. 13 din data de 23.11.2020 al Consiliului Tehnico–Economic al Consiliului 
Județean Vaslui; 

- raportul de specialitate nr. 18902 din 27.11.2020 al Direcției Tehnice din cadrul 
aparatului de specialitate al consiliului județean; 

- 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 urbanistică și amenajarea teritoriului, 
protecția mediului înconjurător, administrarea domeniului public și privat de interes 
județean;  

în conformitate cu prevederile: 
- 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) lit. a), 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 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;  

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 132/2019 privind aprobarea proiectului   
"Centrul de criză pentru persoane cu dizabilități Bălești" și a cheltuielilor legate de 
proiect; 

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 S.F.) a obiectivului de 
investiție "Construirea unui centru de criză pentru persoanele cu dizabilități Bălești, 
comuna Cozmești, județul Vaslui", conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiție     
"Construirea unui centru de criză pentru persoanele cu dizabilități Bălești, comuna 
Cozmești, județul Vaslui", 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, 10 decembrie 2020 
 
 
 
                PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 

 
 
 



Anexa nr.1 la Hotărârea nr.213/2020























































































































































































































































































































































































 
 
 

                                                                                       Anexa nr.2 
                                                                       la Hotărârea nr. 213/2020 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI 
ai obiectivului de investiție 

" CONSTRUIREA UNUI CENTRU DE CRIZĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI 
BĂLEȘTI, COMUNA COZMEȘTI, JUDEŢUL VASLUI "  ÎN CADRUL PROIECTULUI " 

CENTRUL DE CRIZĂ PENTRU PERSOANE CU DIZABILITĂŢI BĂLEŞTI " 
 
 
 

BENEFICIAR - DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI 
VASLUI 
Amplasament: sat Bălești, comuna Cozmești, județul Vaslui 
 
1. Valoarea totală a investiției 
  Valoarea totală a investiției (cu TVA): 1.239.522,63 lei 
  Din care C+M (cu TVA): 993.855,35 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 noi: 1 
 

Surse de finanțare a investiției 
Finanțare nerambursabilă ( cu TVA ) – 552.000,00 lei  

 Contribuție proprie ( cu TVA ) – 176.733,39 lei 
 Cheltuieli neeligibile ( cu TVA ) – 510.789,24 lei  
 
 
 




