
ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTĂRÂREA nr. 95/2020  

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza PT) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții  

„Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă” 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare al președintelui consiliului județean nr. 2505 din 19.02.2020; 
- raportul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului 

județean nr. 2511 din 19.02.2020; 
- avizul Consiliului Tehnico-Economic al Consiliului Județean Vaslui nr. 5 din 

24.10.2019; 
- 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 alin. (2), art. 5, art. 12 și anexa nr. 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 cu completările ulterioare; 

Consiliul Judeţean Vaslui 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1.  – Se aprobă documentația tehnico-economică (faza PT) a obiectivului de 
investiții „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”, conform anexei nr. 1 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
„Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă”, prevăzuți în anexa nr. 2 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. – 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, C.A.M.S. Băcești, precum și Direcţiilor Tehnică şi Economică 
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la 
îndeplinire. 

Vaslui, 25 iunie 2020 
 

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

 



Anexa nr. 1 la 
Hotărârea nr. 95/25 iunie 2020





























































































































































































































































































































































































                                                                                                                 Anexa nr. 2 
 la Hotărârea nr. 95/2020 

 

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
pentru obiectivul de investiţii „Consolidare, reabilitare beci și amenajări exterioare incintă” 

 
Beneficiar : C.A.M.S. Băcești 
Amplasament : Localitatea Băcești, Comuna Băcești, Județul Vaslui 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA                                   422.979,152 lei 
      din care :  
- Construcții – montaj (C+M)                                                         355.544,202 lei 
 
- Capacităţi: 

Obiect 1 – Beci de alimente 
- Scară interioară cu rampă din beton armat clasa C16/20 cu grosimea de 15 cm, 

fundații din talpă din beton simplu clasa C8/10, elevație din beton armat clasa 
C16/20, trepte din beton simplu clasa C8/10 cu dimensiunea 24 x 20 cm 

- Măsuri de impermeabilizare beci 
- Cămin de colectare cu dimensiunile interioare în plan 1,00 x 1,00 m 
 
Obiect 2 - Fântână arteziană 
- Fântână arteziană cu diametru exterior de 6,00 m și adâncime de 1,35 m 
- Stație de pompare cu dimensiunile interioare în plan 2,50 x 2,50 m 
- Cămin de golire cu diametru interior de 1,25 m și înălțime utilă de 2,5 m 

 
   Durata de realizare a investiţiei                                                luni              18 
 
   

 

 

 

 


