
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.68/2007 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiţie: 

“Extindere pavilion expoziţional Marcel Guguianu” municipiul Bârlad, judeţul Vaslui 
 

 având în vedere dispoziţiile art.44, alin.(1) din Legea nr.273/29.06.2006 privind finanţele publice 
locale; 
 în temeiul art.91, alin.(1), lit.b şi alin.(3), lit.f precum şi art.97 alin.(1) din Legea nr.215/2001 
privind administraţia publică locală, republicată; 
 Consiliul judetean Vaslui, 
 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 
 Art.1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai lucrărilor suplimentare la obiectivul de 
investiţie “Extindere pavilion expoziţional Marcel Guguianu” municipiul Bârlad, judeţul Vaslui, cuprinşi 
în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 Art.2. – Finanţarea lucrărilor suplimentare la obiectivul de investiţie 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 Muzeul V.Pârvan, Bârlad, 
Direcţiile tehnică şi economică precum şi Biroul contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al 
Consiliului judeţean Vaslui. 

Vaslui, 17 mai 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 lucrărilor suplimentare la 
obiectivul de investiţie: “Extindere pavilion expoziţional Marcel Guguianu” municipiul Bârlad, judeţul 

Vaslui 
 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI 
 În timpul execuţiei obiectivului, ca urmare a deselor consultări cu maestrul marcel Guguianu, cu 
arhitectul Nicolae Vericeanu – şeful de proiect, cu specialişti din cadrul Muzeului Vasile Pârvan, Bârlad, 
pentru asigurarea integrală a funcţionalizării întregului complex al Pavilionului expoziţional, s-a ivit 
necesitatea rezolvării unor aspecte tehnice, care nu au putut fi prevăzute la data începerii extinderii, astfel: 

1. Pentru rezolvarea completă a circuitului între cele două corpuri a apărut necesitatea executării unei 
pasarele metalice din inox la etajul I pentru accesul vizitatorilor. 

2. Deoarece pe terasa noului corp se va amplasa un „Planetarium” este necesară execuţia acestei 
terase în sistem circulabil cu iluminatul pe timp de noapte corespunzător. 

3. Pentru expunerea în aer liber a tuturor operelor donate de maestrul Marcel Guguianu, a fost 
necesară extinderea amenajării curţii interioare. 

4. Deoarece puterea energetică instalată la pavilionul iniţial construit este insuficientă pentru 
alimentarea extinderii, a fost necesară reproiectarea şi execuţia unor noi reţele electrice. 

5. Lista lucrărilor stabilite iniţial fiind insuficientă pentru asigurarea păstrării în timp şi în siguranţă a 
operelor din muzeu, s-a completat lista de dotări. 

6. Pentru păstrarea în condiţii de siguranţă a operelor expuse în aer liber, a fost necesară extinderea 
sistemului electronic de supraveghere pe timp de noapte şi în zile în care nu funcţionează 
instituţia. 

7. Maestrul Marcel Guguianu şi-a exprimat dorinţa realizării unui „Memorial” în curtea pavilionului, 
lucrare care nu a fost prevăzută iniţial. Acest aspect este susţinut şi de Primăria Bîrlad care a 
concesionat pentru realizarea acestui complex peste 2000 mp teren în centrul oraşului. 

  Din  aceste  considerente  tehnice  rezulta  necesitatea si oportunitatea efectuării acestor lucrări  
prin  aprobarea noilor indicatori  tehnico – economici . 

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

PREŞEDINTE, 
Corneliu Bichineţ 

         



ANEXA 
                       la  Hotărârea  nr.68/2007 

                           
Indicatori tehnico-economici ai lucrărilor suplimentare la 

obiectivul de investiţie: „Extindere  pavilion expoziţional Marcel Guguianu”  municipiul Bârlad, judeţul 
Vaslui 

 
                                              Total valoare                                   436135 lei din care 

                                  Lucrări de C+M                              263885 lei 
 

Lucrări de C+M   
• Pasarelă de inox                                    45600 lei 
• Extindere  paviment decorativ              26800 lei  
• Împrejmuire                                           32100 lei 
• Paratrăsnet                                               5100 lei 
• Centrală termică                                      4500 lei 
• Racord gaz                                               5600 lei 
• Iluminat exterior                                      2500 lei 
• Memorial M.Guguianu                         43 200 lei 
• Lucrări de rez.+ arh.                              98485 lei                                  

 _______________ 
 Total 263885 lei 
                       

• Racord electric                                               50 000lei 
• Asistenţă tehnică proiectant                             5500 lei 
• Diriginte de şantier                                           6500 lei  
• Dotări                                                            107450 lei 
• Comision  ISC                                                  2800 lei 

                          __________________ 
 Total                 172250 
      
 Notă : 
             Lucrările de rez. + arh. reprezintă : 

• Balustrade inox                                        9800 lei 
• Mână curentă terasă                                7300 lei 
• Diferenţa ferestre lemn stratificat             11300 lei 
• Termosistem la faţadă                           52585 lei 
• Glafuri din granit                                      5100 lei 
• Lucrări pentru terasa circulabilă            12400 lei  
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