
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A   nr. 48/2020 
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI, DTAC, PT+DDE) 

și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Construirea a 2 
locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul 
Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui Centru de zi 
pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom 
și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 3906 din 

16.03.2020; 
- raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean nr. 3911 din 16.03.2020; 
- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr. 5 din 

28.02.2020; 
- 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; 

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, art. 9, art. 12 și anexele nr. 4,5 și 10 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; 

- 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.1.  – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza DALI, DTAC, PT +DDE) 
a obiectivului de investiții „Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu 
dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă 
pentru înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 
Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui”, 
conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna 
Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire existentă pentru înființarea unui 



Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui, sat 
Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, 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. – 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, 20 martie 2020 

    PREȘEDINTE, 
    Dumitru Buzatu 

  Contrasemnează pentru legalitate: 
      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

        Diana-Elena Ursulescu 



     Anexa nr. 1 la Hotărârea Nr. 48/20 martie 2020 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 

 
                                                 Anexa nr. 2 

                                                                            la Hotărârea nr. 48/2020 
 
 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiţii „Construirea a 2 locuințe protejate pentru persoane 

adulte cu dizabilități în comuna Tutova, Județul Vaslui și reabilitare, modernizare clădire 
existentă pentru înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități în 
comuna Tutova, Județul Vaslui, sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul 
Vaslui” 

 
 

Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui 
Amplasament : sat Ciortolom și sat Vizureni, comuna Tutova, Județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                    2.516.906,59 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                          2.034.089,47 lei 
 
- Capacităţi: 

Amplasamentul Obiectului 1 – Centru de zi sat Ciortolom 
Imobilul-clădire și terenul aferent sunt situate în intravilanul satului Ciortolom, nr. 

cadastral 71621. Suprafața terenului este de 1.630,00 mp măsurată, respectiv 45.000mp din 
acte. Imobilul-clădire și terenul aferent se afla in proprietatea publica a U.A.T. Tutova. 

Accesul poate fi realizat din drumul sătesc Ds 12. Terenul se învecinează cu drumul de 
acces și este situat într-o zona cu locuințe personale. 

Amplasamentul Obiectului 2A – Locuința protejata sat Ciortolom 
Imobilul-teren situat în intravilanul satului Ciortolom, nr. cadastral 71600, are suprafața 

de 1.000,00mp, iar accesul poate fi realizat din drumul sătesc Ds 713. Terenul se afla in 
proprietatea privata a U.A.T. Tutova. 

Terenul se învecinează cu drumul de acces și este situat într-o zona cu locuințe 
personale. 

Amplasamentul Obiectului 2B – Locuința protejata sat Vizureni 
Imobilul-teren situat în intravilanul satului Vizureni, nr. cadastral 71601, are suprafața 

măsurată 1.264,00 mp, respectiv 1.200 mp din acte. Accesul poate fi realizat din drumul 
sătesc Ds 9. Terenul se afla in proprietatea publică a U.A.T. Tutova. 

Terenul se învecinează cu drumul de acces și este situat într-o zona cu funcțiuni publice 
(școală) și locuințe personale. 

 
   Durata de realizare a investiţiei                                                luni              12 
 
   Sursa de finanțare: - Bugetul de stat 1.449.000 lei 
                - Bugetul local 1.067.906,59 lei 
 
   
 




