
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
HOTǍRȂREA  nr. 6/2021 

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;  
- 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; 

- 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; 

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 modificările 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 modificările 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, 25 ianuarie 2021                                                

                                                                                                     
 
                  PREȘEDINTE,  
                                 Dumitru Buzatu  
 
 

                                                                               Contrasemnează, 
                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

                                                                              Diana-Elena Ursulescu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată cu  32  voturi  “pentru”,    
               0 voturi “împotrivă” și 2 “abțineri” 

 



                                                                                         Anexa 
                                                                                       la Hotărârea nr. 6/2021 

 
                                                                                      

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           

                        
 
 
 
 


