
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.114/2007 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai obiectivului de investiţie 
 ,, AMENAJARE ŞI MODERNIZARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ 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 ,, AMENAJARE 
ŞI MODERNIZARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ 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 „AMENAJARE ŞI MODERNIZARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ VASLUI ” 
 

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI, 
Biblioteca Judeteana  are in plan sa amenajeze si sa modernizeze o parte din spatiul pe care il are 
in administrare.  
Lucrarile constau in: 
 -Inchiderea spatiului de la parter cu timplarie de aluminiu si amenajarea unei sali de 
lectura in spatiul astfel obţinut 
 -Inchiderea scarii la etajul I si II cu timplarie de aluminiu 

-Inchiderea balconului de la etajul II  
-prevederea de finisaje specifice. 
-schimbarea agregatelor de  ventilatie de pe casa scării si amplasarea lor in alte zone.  
-refacerea ventilatiei subsolului unde este amplasat depozitul de carti  
-refacerea instalatiei electrice,termice si sanitere pe zonele unde s-au realizat  lucrari de 

modernizare si amenajare. 
       În urma realizării acestor lucrări va creşte gradul de siguranţă în exploatare,  iar  confortul termic 
se va îmbunătăţi iar depozitul de carte va putea fi folosit la întreaga capacitate.Prin închiderea scarii la 
etajul I si II cu tîmplarie de aluminiu se va obţine un spaţiu ce va putea fi folosit ca spatiu pentru 
amenajarea unor expoziţii de carte. 
  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.114/2007 

 
INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

ai  obiectivului  de  investiţie 
,,AMENAJARE ŞI MODERNIZARE BIBLIOTECĂ JUDEŢEANĂ VASLUI” 

 
1. Valoarea  de  investiţie :                       563.040,30lei 

- din  care  C+M:           516.159,20lei 
2. Durata  de  realizare :            6 luni 
3.  Capacităţi :                                           

• Ac bibliotecă                  =1501.44mp 
• Ad totală                         =5837.70mp 
• Au bibliotecă                  =1148.39mp 
• Ac amenajată                  =284.50 mp                   

  
 


