
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.113/2007 
privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici   

ai obiectivului de investiţie ,,Împrejmuire incintă, Poligon Delea Vaslui“  
 
 având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, 
cu  modificările  şi  completările ulterioare; 
 în temeiul prevederilor art.91, alin (1), lit. “b”, alin (3) lit. “f” şi art.97, alin.(1) din Legea 
nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată; 
 Consiliul judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
          Art.1 - Se aprobă indicatorii  tehnico – economici ai obiectivului de  investiţie ,,Împrejmuire 
incintă, Poligon Delea Vaslui”  cuprinşi în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2 - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din bugetul local al judeţului 
Vaslui pe anul 2007. 
 Art.3 - Cu ducerea la îndeplinirea prezentei hotărâri se însărcinează  Direcţiile tehnică şi 
economică precum şi Biroul contabilitate din cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  judeţean  
Vaslui. 

             Vaslui, 25 septembrie 2007 
 

P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

 
                                                                Contrasemnează: 
                                     Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                Gheorghe Stoica 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 

PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la  proiectul  de  hotărâre  privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici  ai  obiectivului  de  

investiţie „Împrejmuire incintă, Poligon Delea Vaslui” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Consiliul judeţean Vaslui are în administrare, conform H.G.283/8.04.1999, imobilul proprietate 

publică a statului, situat în municipiul Vaslui, strada  Delea.  
A fost  realizată reabilitarea funcţională şi constructivă a întregului ansamblu,  prin execuţia  

etajului  peste parterul corpului de cazare, a scării de acces la etaj, a reţelelor exterioare de apă, 
canalizare, gaze, alei, platforme şi sistematizare  verticală. 
            Necesarul de energie termică pentru încălzirea spaţiilor, ventilare şi apă caldă  menajeră va fi 
asigurat de o centrală termică proprie, amplasată într-o încăpere de la  parterul clădirii. 
  Alimentarea cu gaze naturale a fost făcută printr-un  branşament de la reţeaua  de  distribuţie  
stradală. 
  În urma realizării acestor lucrări a fost sporit gradul de siguranţă în exploatare,  iar utilităţile au 
fost asigurate  în  mod  corespunzător. 
            În clădire va fi Centrul judeţean de informare şi pregătire pentru situaţii de urgenţă. 
  Pentru protejarea bunurilor din incintă, cât şi a celor ce vor fi aduse, este necesară efectuarea 
reparaţiei generale la cei 640 m de împrejmuire aflate în vecinătatea lizierei pădurii ce se învecinează cu 
incinta imobilului. 
  Din aceste considerente tehnice rezultă  necesitatea şi oportunitatea efectuării  acestor lucrări prin 
aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici. 

Datele tehnice şi cele financiare sunt cuprinse în documentaţia anexată. 
Faţă de cele arătate mai sus, vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma prezentată. 
 

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

   



ANEXA 
                     la  Hotărârea nr.113/2007 

 
INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

ai  obiectivului  de  investiţie 
,,Împrejmuire incintă, Poligon Delea Vaslui” 

 
 

1. Valoarea  de  investiţie :                     57.185lei 
- din  care  C+M:         57.185lei 

2. Durata  de  realizare :             1 lună 
3. Lungime  împrejmuire :                                          495 m 

 
 


