
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL  JUDEŢEAN  
 

 
H O T Ă R Â R E A  Nr.4/2008 

privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici  ai obiectivului de investiţie 
,, Sala de sport “ al Şcolii pentru Surzi 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 ,,Sala de sport”al 
Scolii pentru Surzi Vaslui  cuprinşi în anexa care face  parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se asigură integral din bugetul local 
al judeţului Vaslui pe anii 2008 şi 2009 în limita cheltuielilor de capital  alocate Şcolii pentru Surzi Vaslui 
. 

            Vaslui, 31 ianuarie  2008 

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 al 

obiectivului de investiţii ,,Sala de sport” al Scolii pentru Surzi Vaslui 
                                      

Doamnelor si domnilor consilieri, 
Şcoala pentru Surzi Vaslui are în administrare, conform Hotărârii C.J. Vaslui nr.91/2004 imobilul 

proprietate publica a judeţului, situat in municipiul Vaslui str.M.Kogalniceanu nr.25. 
Ca anexa la acest imobil este si clădirea  Sălii de sport cu o vechime de peste 50ani.Pe parcursul 

duratei de serviciu funcţional s-a modificat prin alipirea unor clădiri de cea existenta. 
In prezent structura clădirii este  puternic degradata de actiunea tasarilor inegale si a celor trei 

seisme severe la care a fost supusa. 
Inspectia in constructii a oprit desfasurarea activitatii in sala de sport pentru copii cu dizabilitati. 
Din expertiza tehnica efectuata de profesor universitar Smaranda Nour rezulta ca  fundatiile cladirii 

realizate din zidarie de  piatra sunt puternic degradate, pozitionate pe  un  strat de nisip argilos. 
Ca urmare a recomandarii facute prin raportul de expertiza prin Hotararea C.J.Vaslui nr.74/2007 s-

a aprobat demolarea acestei cladiri. Demolarea se va efectua concomitent cu inceperea constructiei unei 
noi Sali de sport care se va  realize pe  acelasi amplasament .              

Valoarea manoperei pentru demolare este inclusa in valoarea realizarii noii investitii. Potrivit 
studiului de fezabilitate intocmit de SC Expertiza SRL Vaslui, valoarea noii investitii se ridica la suma de 
1.331.069,68 lei,iar durata de realizare este de 12luni                                       

Valoarea investitiei va fi suportata integral din bugetul local al judetului Vaslui pe anii 2008 si 2009 
in limita cheltuielilor de capital alocate Scolii pentru Surzi Vaslui. 

Fata de considerentele mentionate mai sus a fost initializat proiectul de Hotarare privind  aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii al ,,Salii de Sport” al Scolii pentru Surzi 
Vaslui pe care va rog sa-l aprobati in forma prezentata. 

 

Preşedinte 

Corneliu Bichinet 
         
 



  Anexă 
la Hotărârea nr. 4/2008 

    
INDICATORII  TEHNICO – ECONOMICI 

ai  obiectivului  de  investiţie  ,, Sala de Sport ”al 
Şcolii pentru Surzi Vaslui 

 
1. Valoarea  de  investiţie :                       1.331.069,68lei 

- din  care  C+M:           1.145.706,32lei 
 

2. Durata  de  realizare :                        12 luni 
 
3. Evaluare lucrări clădire 

 
Conform S.F.nr.395/2007 
- suprafaţa construită Ac                                                     260.90 mp 
- suprafaţa construită desfăşurată Adc                                551.06 mp 
- regim înălţime                                                                   P+1E 

 
  

 
 


