ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
CONSILIUL JUDEŢEAN
HOTĂRÂREA nr. 82/2020
pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018
privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnicoeconomici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru de zi pentru
persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul
Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități",
Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități
Comuna Oltenești, Județul Vaslui”
Având în vedere:
- referatul de aprobare nr. 7312 din 19.05.2020 al președintelui Consiliului
Județean Vaslui;
- adresa Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
nr. 1086/18.05.2020, înregistrată la Consiliul Județean Vaslui sub nr. 7203/18.05.2020;
- raportul de specialitate al Direcției Tehnice din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Județean Vaslui nr. 7324 din 19.05.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea
documentației tehnico-economice (faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți
obiectivului de investiții „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități
și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate
pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup
vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești, Județul Vaslui”;
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 45/2020 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice
(faza SF) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ” Înființarea
unui Centru de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe
protejate în cadrul Proiectului ”Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu
dizabilități”, Apel de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu
dizabilități”, Comuna Oltenești, Județul Vaslui”;
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: 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;
- dispozițiile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice
locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea
unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și
completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, 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 Județean Vaslui
H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.I. – Se aprobă modificarea și înlocuirea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului
Județean Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și
a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție „Înființarea unui Centru
de zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în
cadrul Proiectului „Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de
proiecte POR /8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești,
Județul Vaslui”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 59/2018 rămân
neschimbate.
Art.II. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea
Consiliului Județean Vaslui nr. 45/2020 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Vaslui nr. 59/2018 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza SF) și a
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ” Înființarea unui Centru de
zi pentru persoane adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în
cadrul Proiectului ”Servicii sociale integrate pentru persoanele adulte cu dizabilități”, Apel
de proiecte POR/8/8.1/8.3/b/1 – Grup vulnerabil persoane cu dizabilități” Comuna Oltenești,
Județul Vaslui” se abrogă.
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 Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Vaslui, precum și Direcţiilor Tehnică şi Economică din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire.
Vaslui, 21 mai 2020
PREȘEDINTE,
Dumitru Buzatu
Contrasemnează pentru legalitate:
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Diana-Elena Ursulescu

Anexa
la Hotărârea nr. 82/2020
INDICATORII TEHNICO – ECONOMICI
actualizați pentru obiectivul de investiții „Înființarea unui Centru de zi pentru persoane
adulte cu dizabilități și a unui număr de 3 (trei) Locuințe protejate în cadrul Proiectului
„Servicii sociale integrate pentru persoane adulte cu dizabilități", Apel de proiecte POR
/8/8.1/8.3/b/1 - Grup vulnerabil persoane cu dizabilități Comuna Oltenești,
Județul Vaslui”
Beneficiar : Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui
Amplasament : județul Vaslui, comuna Oltenești
a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investiții, exprimată în
lei, cu TVA, din care construcții montaj (C+M):
Valoarea totală, inclusiv TVA: 4.381.088,82 lei
din care C+M
: 3.812.068,27 lei
b) Indicatori minimali, respective indicatori de performanță – elemente fizice, capacități
fizice care să indice atingerea țintei obiectivului de investiții și după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele și reglementările tehnice în vigoare:
Indicativ
C1
C3a
C3b
C3c
Total
Teren
POT
CUT

Denumire
Centru de zi
Locuință protejată
Locuință protejată
Locuință protejată
3.322 mp
43,42 %
0,43

Arie
construită
628 mp
229,50 mp
229,50 mp
229,50 mp
1.316,50 mp

c) Durata de execuție a investiției: 21 luni
d) Surse de finanțare a investiției
- Programul Operațional Regional 2014 – 2020
- Bugetul local al Județului Vaslui

Arie
desfășurată
628 mp
229,50 mp
229,50 mp
229,50 mp
1.316,50 mp

Regim de
înălțime
P
P
P
P

