
    R O M Â N I A 
    JUDEŢUL VASLUI 
    CONSILIUL JUDEŢEAN 
    Nr. 863/18.01.2021 

 
 

PROIECT DE HOTǍRȂRE  nr.          /2021 
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui  

nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și 

modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – 
Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km,  

județul Vaslui”, cu modificările ulterioare 
 

 Având ȋn vedere : 
- referatul de aprobare nr. 863/18.01.2021 al președintelui Consiliului 

Județean Vaslui; 
- raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice din cadrul aparatului de 

specialitate al consiliului județean nr. 872/19.01.2021; 
- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia 

juridică și de disciplină, administrație publică locală și coordonarea consiliilor locale, 
Comisia pentru strategii, prognoze și programe de dezvoltare economico-socială, buget-
finanțe și 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 O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea 

documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 
aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : 
DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – 
Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 147/2020 pentru modificarea 
Hotărârii Consiliului Județean nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 
Vaslui”, cu modificările  ulterioare; 

în temeiul art. 182 alin. (1) 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.I.- (1) Se aprobă modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și 



modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – 
Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu 
modificările și completările ulterioare, potrivit anexei care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

 (2) Anexa la prezenta hotărâre înlocuiește anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului 
Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 
obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 
(Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, 
L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificărie și completările ulterioare. 
           Art.II. – Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 
”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – 
Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, 
cu modificărie și completările ulterioare, rămân în vigoare. 
          Art.III. – Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - 
Judeţul Vaslui, Direcţiei Tehnice şi Direcţiei Economice din cadrul aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Vaslui în vederea aducerii la îndeplinire și va fi 
publicat pe pagina de internet http://www.cjvs.eu/ și în Monitorul oficial local. 

 
 

Vaslui, _________ 2021 
                    
 
 
                   PREŞEDINTE,                 
                 Dumitru Buzatu    
                                   

               Avizează pentru legalitate: 
                                                                            SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 

 
                                                            DIRECŢIA ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ  
                                                    Am luat la cunoștință de acest înscris oficial 
                                                   şi îmi asum responsabilitatea asupra legalităţii 
                                                                         Director executiv, 

                                                Mihaela Dragomir 
        

 
 
 
 
 
 Pentru adoptarea prezentului proiect de hotărâre  
                   este necesar votul majorității simple.      
 
 

                                                                                             
 
 

http://www.cjvs.eu/


                                                                                    Anexa 
                                                                                      la Hotărârea nr.______ / 2021 

 
                                                                                      

INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 
actualizați pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare și modernizare drum județean 
DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – 

Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui” 
 
 
Titular : Judeţul Vaslui 
Beneficiar : Judeţul Vaslui – Consiliul Judeţean Vaslui 
Amplasament: Județul Vaslui, comuna Tanacu, Tătărăni, sat Bălțați 
 
Indicatori tehnico - economici 
 
- Valoarea totală a investiţiei , inclusiv TVA                                   14.346.982,73 lei 
  ( în preţuri la data de 12.01.2021/1 euro= 4,8715 lei),     
    din care :  
- construcţii – montaj ( C+M )                                                          13.714.970,45 lei 
 
                                                                     
- Capacităţi : 
 

- Lungime traseu                              km     7,620  
- Laţime platformă                           m        7,00 
- Laţime parte carosabilă                  m       5,50  
- Laţime acostamente                       m       2 x 0,75 

      
-     Durata de realizare a investiţiei             luni     12  
    
 
 
 
          Finanţarea investiţiei  
          Finanţarea investiţiei se face de la bugetul local al judeţului Vaslui  şi din bugetul 
de stat, după cum urmează:  

− bugetul de stat:   12.030.587,53 lei  
− bugetul local:        2.316.395,20 lei           
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ROMÂNIA 
JUDEȚUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEȚEAN 
PREȘEDINTE 
Nr. 863/18.01.2021            
                           

REFERAT DE APROBARE 
pentru modificarea anexei nr. 2 la  Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 

privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – 

Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, 
 cu modificările ulterioare 

 
I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre în cauză: 

Conform Ordinului nr. 2.878/2019 privind modificarea și completarea Normelor 
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a 
Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului național de dezvoltare locală, 
aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministerul dezvoltării regionale și 
administrației publice nr. 1.851/2013, după încheierea contractelor de achiziție, precum 
și a actelor adiționale la acestea dacă este cazul, beneficiarii actualizează corespunzător 
devizul general, îl aprobă prin hotărâre de consiliu local/județean și îl transmit Ministerului 
Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, însoţit de contractele de achiziţii publice 
şi actele adiţionale, după caz.  

 Ținând cont de faptul că hotărârile Consiliului Județean Vaslui și devizele generale 
trebuie transmise ministerului de resort și de faptul că executantul urmează să efectueze 
lucrări care vor trebui să fie decontate, este necesară și oportună promovarea acestui 
proiect de hotărâre cu privire la obiectivul de investiție ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – 
Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui” în prima ședință a consiliului 
județean.  

Menționăm că în cadrul Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 147/2020 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr. 192/2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de 
investiții ”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – 
Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 
Vaslui”, cu modificările ulterioare, s-a strecurat o eroare materială și anume în anexa nr. 
2 a fost calculat în mod eronat totalul rezultat între suma alocată de la bugetul de stat și 
cea alocată de la bugetul local, fapt ce impune inițierea unui proiect de hotărâre privind 
modificarea în mod corespunzător a anexei nr.2. 

 
II. Impactul socio-economic: nu este cazul. 
   
III. Impactul financiar asupra bugetului județului: 
     Finanțarea investiției se va face din bugetul local al Județului Vaslui și al bugetului 

de sta, după cum urmează: 

http://www.cjvs.ro/
mailto:consiliu@cjvs.eu
mailto:cjvaslui@cjvs.eu


- bugetul de stat : 12.030.587,530 lei (inclusiv TVA); 
- bugetul local    :   2.316.395,203 lei (inclusiv TVA). 

IV. Impactul asupra reglementărilor interne în vigoare:  
          Prezentul proiect de hotărâre modifică anexa nr.2 la Hotărârea Consiliului Județean 
Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a 
indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – 
Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu 
modificările ulterioare. 

V.     Consultări derulate în vederea elaborării proiectului de hotărâre în cauză: nu 
este cazul. 

 
VI.     Activități de informare publică privind elaborarea proiectului de hotărâre în 

cauză: nu este cazul. 
 

VII.     Măsuri de implementare necesare, respectiv modificările instituționale și 
funcționare preconizate: 
           Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituţiei Prefectului - Judeţul 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. 
           Totodată, această hotărâre se va aduce la cunoștință publică prin postare pe pagina 
de internet a Consiliului Județean Vaslui http://www.cjvs.eu/ și în Monitorul oficial local. 

VIII. Concluzii, constatări și propuneri: 
 Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem ca este necesară și 

oportună inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice (faza 
DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – 
Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu 
modificările și ulterioare. 
           Pe aceste considerente, propunem analizarea proiectului de hotărâre în forma 
elaborată cu sprijinul Direcției Tehnice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 
Județean Vaslui, în vederea adoptării în prima ședință a consiliului județean. 
 
 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Buzatu 
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ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA TEHNICĂ 
Nr. 872/19.01.2021 
 

RAPORT DE SPECIALITATE 
la proiectul de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului 

Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-economice 
(faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții 

”Reabilitare și modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu 
– Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul 

Vaslui”, cu modificările ulterioare 
 

        În conformitate cu  art. 182 alin.(4) coroborat cu art. 136 alin. (8) din Ordonanța 
de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, Direcția tehnică, în calitatea sa de compartiment de resort în 
cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui a analizat proiectul de 
hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind 
aprobarea documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-
economici aferenți obiectivului de investiții ”Reabilitare și modernizare drum 
județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – 
Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare, 
și a constatat următoarele: 

a) domeniul reglementat: administrație publică locală/atribuții privind 
dezvoltarea economico-socială a județului/aprobare documentații tehnico-economice 
pentru lucrările de investiții și interes județean, în limitele și în condițiile legii; 

b) impactul financiar asupra bugetului: finanţarea investiței se realizează de la 
bugetul de stat și din bugetul local al Consiliului Județean Vaslui (2.316.395,203 lei); 

c) compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile 
Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, 
normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este 
elaborat respectivul proiect de hotărâre: prin proiectul de hotărâre analizat se 
respectă și se pun în aplicare prevederile/normele aplicabile domeniului reglementat, 
respectiv: 
 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; 
 Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare. 
Ținând seama de cele precizate mai sus, opinăm faptul că proiectul de 

hotărâre este fundamentat, din punct de vedere al reglementărilor specifice 
aplicabile, raportat la atribuțiile și competențele specifice acestui compartiment, 
sens în care propunem analizarea și supunere lui spre dezbatere și adoptare în prima 
ședință ordinară a Consiliului Județean Vaslui. 
 
 
 
 

Numele şi prenumele Funcţia Data Semnătura 
Avizat – Mariana Vieru director executiv 19.01.2021  

Verificat- Cătălin Toma director executiv adjunct 19.01.2021  
Întocmit – Antohi Bogdan Manuel consilier 19.01.2021  
 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL VASLUI 

  
 

 
                  
 
 
 
  

                                     Str. Ştefan cel Mare, nr. 79, Vaslui, cod 730168, 
              tel: +40-235-361.096, fax: +40-235-361.090, web: www.cjvs.eu, 

            e-mail: consiliu@cjvs.eu , cjvaslui@cjvs.eu  
  
 

DIRECŢIA TEHNICĂ                                                                                                   
BIROUL LUCRĂRI PUBLICE,  INVESTIŢII ŞI REABILITARE DRUMURI JUDEŢENE                                             
Nr. 618/14.01.2021                                                                                                                         Se aprobă / Nu Se Aprobă                                                

                                                                                                                                        PREȘEDINTE, 
                                                                                                                                                   Dumitru Buzatu 

 
                                                                                                                               
 

                       
 

REFERAT 
 
În data de 17.09.2020 a fost aprobată Hotărârea de Consiliul Județean Vaslui nr. 147/2020 pentru 

modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – 
Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare.  

În cadrul proiectului de hotărâre, anexa nr. 2 Indicatorii tehnico – economici, s-a produs o eroare 
materială, în sensul că au fost însumate în mod eronat bugetul de stat cu bugetul local.  

Astfel, însumând corect bugetul de stat în valoare de 12.030.587,53 lei cu bugetul local în valoare de 
2.316.395,20 lei rezultă o valoare totală a investiției, inclusiv TVA de 14.346.982,73 lei față de 14.343.982,73 
lei.  

Ținând cont de argumentele prezentate mai sus, apreciem că este necesară și oportună inițierea 
Proiectului de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din cuprinsul anexei nr. 2 la HCJ 147/2020 pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Vaslui nr. 192/2017 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiție ”Reabilitare și 
modernizare drum județean DJ 244K : DN 24 (Muntenii de Sus) – Tanacu – Bălțați – Crăsnășeni – Leoști – 
Vinețești – Oltenești – Zgura, L=7,650 km, județul Vaslui”, cu modificările ulterioare. 

Pe aceste considerente, propunem analizarea și adoptarea proiectului de hotărâre în cauză, în forma 
prezentată. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura 
Avizat - Vieru Mariana Director executiv  13.01.2021  
Verificat - Toma Catălin Director executiv adjunct 13.01.2021  
Verificat – Saponariu Costel Sef birou 13.01.2021  
Întocmit 2 ex. – Antohi Bogdan Manuel Consilier 13.01.2021  
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