
R O M A N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A Nr.133/2007 
privind aprobarea documentaţiei şi a indicatorilor tehnico – economici,  

faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  
„Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui” 

 
- având în vedere dispoziţiile art.40, alin. 1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 

locale, 
- în temeiul dispoziţiilor art.91, alin.(1), lit. „b” şi alin. (3), lit. „f” şi ale art.97 alin. (1) din 

Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată; 
      Consiliul judeţean Vaslui; 

 
H O T Ă R Ă Ş T E:  

 
 Art.1. – Se aprobă documentaţia şi indicatorii tehnico – economici, faza Proiect Tehnic, ai 
obiectivului de investiţii „Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui” prevăzuţi în anexa care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face cu fonduri băneşti prin 
Banca Mondială în cadrul proiectului „Managementul Riscului la dezastre Naturale, Componenta 
Reducerea Riscului Seismic” şi în completare din bugetul local al judeţului Vaslui.   

Vaslui, 31 octombrie 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 documentaţiei şi a indicatorilor  

tehnico – economici, faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  
„Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui”. 

 
 Doamnelor şi domnilor consilieri, 
 Spitalul judeţean Vaslui îşi desfăşoară activitatea într-o clădire construită între anii 1971 – 
1972. 
 De la darea în folosinţă şi până în prezent, clădirea a suportat trei cutremure severe: 1977, 
1986 şi1990, în urma cărora a suferit o serie de degradări care determină necesitatea realizării 
lucrărilor de consolidare, având în vedere importanţa clădirii. 
 În perioada existenţei clădirii nu s-au făcut nici un fel de intervenţii cu caracter de consolidare, 
realizându-se numai lucrări de cosmetizare şi igienizare efectuate periodic, pentru asigurarea 
funcţionalităţii la parametrii solicitaţi. 
 Construcţia este vitală pentru comunitate şi se încadrează în clasa I de importanţă,  categoria 
de importanţă A şi clasa de urgenţă pentru intervenţii - U I (urgenţa I). 
 Având în vedere că în cadrul „Proiectului Managementul Riscului la Dezastre Naturale, 
Componenta reducerea Riscului Seismic” finanţat de Banca Mondială a fost  nominalizată şi clădirea 
Spitalului judeţean pentru consolidare şi reparaţii, a fost elaborată documentaţia tehnico – economică 
faza Proiect Tehnic. În consecinţă propun spre aprobarea dumneavoastră a documentaţiei şi 
indicatorilor tehnico – economici faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii   
„Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui”.    
 Valoarea totală a acestei investiţii este de 2.221.049,33 USD din care construcţii montaj 
1.669.565,33 USD, potrivit devizului general din proiectul tehnic elaborat. 
 Banca Mondială va finanţa 905.997,28 USD, iar din bugetul local al judeţului Vaslui se va 
asigura 1.315.052,05 USD, cofinanţarea reprezentând 59,21 % din valoarea totală a investiţiei.  
 Având în vedere cele expuse mai sus vă supunem spre dezbatere şi aprobare proiectul de 
hotărâre în forma prezentată. 

 
PREŞEDINTE 

Prof. Corneliu Bichineţ 
       



A N E X Ă 
la Hotărârea Nr.133/2007 

 
Documentaţia şi indicatorii tehnico – economici,  

faza Proiect Tehnic, aferentă obiectivului de investiţii  
„Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui”. 

 
Principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii  

„Consolidare corp C Spitalul judeţean Vaslui”.  
 

- Valoarea totală a investiţiei (curs lei / USD 
2,4457 – 17/09/2007)   -    din care: 
         C+M        

5.432.020,33 lei 
 

4.083.255,92 lei 

2.221.049,33 USD 
 

1.669.565,33 USD 
- Valoarea finanţată prin Banca Mondială 2.215.797,54 lei 905.997,28 USD 
- Valoare cofinanţare 3.216.222,79 lei 1.315.052,05 USD 
- Arie construită 1.427 mp.   
- Arie desfăşurată 5.708 mp.   
- Număr de nivele 4  

 
 
 
 

 
 


	Corneliu Bichineţ 
	          Gheorghe Stoica 


