
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

H O T Ă R Â R E A  Nr.14/2007 
privind  aprobarea  indicatorilor  tehnico – economici ai  obiectivului  de  investiţie ,,Sistematizarea 
verticală, platforme, alei şi împrejmuire incintă, racord energie electrică  şi instalaţia de utilizare a 

gazelor naturale clădire  Poligon  Delea  Vaslui” 
 
 având în vedere dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale;                                                                                  
 în temeiul prevederilor art.104 lit. l) şi art.109 alin. (1) din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

 Consiliul Judeţean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art.1. Se aprobă indicatorii  tehnico – economici  ai  obiectivului  de  investiţie 
,,Sistematizarea verticală, platforme, alei şi împrejmuire incintă,  Racord energie electrică, 
instalaţia de utilizare a gazelor naturale de la postul de reglare – măsurare până la centrala 
termică clădire  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  propriu  al  
judeţului  Vaslui  pe  anul  2007. 
 Art.3. Cu  ducerea  la  îndeplinire a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  direcţiile  tehnică şi  
economică  precum  şi  Biroul  contabilitate  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al  Consiliului  
judetean  Vaslui. 

                                     Vaslui, 16 februarie 2007 
P R E Ş E D I N T E, 
Corneliu Bichineţ 

                              Contrasemnează: 
                                     Secretarul  judeţului  Vaslui 
                                                        Gheorghe Stoica 

• Anexa  se  comunică  numai  beneficiarului  de  investiţie 
 

 
 
 



CONSILIUL JUDEŢEAN 
PREŞEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 
la proiectul de hotărâre privind „Sistematizarea verticală ,platforme, alei şi înprejmuire incintă,  Racord 

energie electrică  , Instalaţia de utilizare a gazelor naturale de la postul de reglare –măsurare până la 
centrala termică clădire  Poligon  Delea  Vaslui” 

 
DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 

   Consiliul  Judeţean Vaslui are in administrare conform H.G.283/8.04.1999 imobilul proprietate 
publică a statului situat in municipiul Vaslui, str. Delea. Amenajările existente, datorită nefinalizării 
lucrărilor de construcţii si instalaţii la data executării lor, trebuiesc  reabilitate atât din punct de vedere 
funcţional cât si constructiv, prin execuţia de alei , platforme , sistematizare verticală racordarea clădirii la 
reţeaua electrică şi de gaze din zonă. 
  Potrivit cu   documentaţia  anexată valoarea totală a investiţiei este de 230195,04 lei  din care 
C+M  230195,04 lei  ,durata de execuţie este de 6 luni.  
  Obiectivul a fost prevăzut în lista de investiţii anexă la hotărârea privind bugetul propriu al 
judeţului , fiind prevăzute în acelaşi timp şi suma necesară pentru execuţie. 

Faţă de cele arătate mai sus , vă propun să aprobaţi proiectul de hotărâre în forma redactată. 
         PREŞEDINTE, 

Corneliu Bichineţ 
 
 


