
R O M Â N I A 
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.6/2009 
privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui” 

 
- având în vedere prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operaţional Regional 2007-

2013, Axa Prioritară 3 - “Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul major de intervenţie 3.4 – 
“Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, 
universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă”; 
 - având în vedere Avizul Consiliului tehnico – economic din cadrul Consiliului judeţean 
Vaslui nr.2/22.01.2009; 
 - având în vedere dispoziţiile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
 - având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi lit. d), alin (3) lit.f) şi alin 5) lit. a) pct. 1 
din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

- În temeiul art.97 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul judeţean Vaslui,    
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
Art.1 - Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie pentru obiectivul de 

investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul Vaslui”  cu  indicatorii tehnico-economici 
prevăzuţi în anexa ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 -   Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se face din Programul 
Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – „Îmbunătăţirea infrastructurii sociale”, Domeniul 
de intervenţie 3.4 – „Reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale 
preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă” şi din bugetul 
local al judeţului Vaslui. 

                                                                                          Vaslui, 30 ianuarie 2009 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi 
                       Contrasemnează:                  

                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                 Gheorghe Stoica  

 
  



Anexa la Hotărârea nr.6/2009 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 
PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTIŢII  

“CENTRU PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ HUŞI, JUDEŢUL VASLUI” 
 

1.Valoarea totală a investiţiei :                                              19.162.160 lei 
 - din care C + M                              15.913.580 lei 
2. Durata de realizare a investiţiei                 18 luni 
3. Capacităţi fizice :      
    Corp C1  : - Regim de înălţime                     P + 1 
   - Arie Construită              156,54 mp 
   - Arie Desfăşurată            313,08 mp 
    
 Corp C2    : - Regim de înălţime          P + 1 
   - Arie Construită             323,80 mp 
   - Arie Desfăşurată            643,25 mp 
 Corp C4    : - Regim de înălţime            P + 1 
   - Arie Construită             195,03 mp 
   - Arie Desfăşurată           390,06 mp 
    
 Corp C5    - Regim de înălţime             P + 1 
   - Arie Construită            267,25 mp 
   - Arie Desfăşurată          529,18 mp 
   
 CĂMIN :     - Regim de înălţime           P + 3E  
   - Arie Construită            706,18 mp 
   - Arie Desfăşurată          2.824,72 mp 
    
 CANTINĂ : - Regim de înălţime             D + P 
   - Arie Construită               583,31 mp 
   - Arie Desfăşurată            734,75 mp 
    



CONSILIUL JUDETEAN VASLUI 
PRESEDINTE 

EXPUNERE DE MOTIVE 

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi 
a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Centru pentru Educaţie Incluzivă 

Huşi, judeţul Vaslui” 
  

DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  
Prin Contractul Cadru nr.61119/19.12.2007, încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice şi Locuinţelor, Consiliul judeţean Vaslui a primit finanţare în vederea elaborării documentaţiei 
tehnico-economice pentru proiectul de investiţie “Centru pentru Educaţie Incluzivă Huşi, judeţul 
Vaslui” prin Programul multianual “Asistenţă tehnică pentru sprijinirea Autorităţilor Administraţiei 
Publice Locale în pregătirea tehnică a proiectelor de investiţii publice, finanţate din Programul 
Operaţional Regional 2007 -2013”. 

În conformitate cu Contractul cadru şi în calitate de solicintant al proiectului, Consiliul 
judeţean Vaslui a asigurat întocmirea documentaţiei tehnico- economice a proiectului. 

Proiectul prevede îmbunătăţirea şi modernizarea infrastructurii de educaţie pentru copiii cu 
nevoi speciale din zona oraşului Huşi, judeţul Vaslui. 

Proiectul contribuie la realizarea obiectivelor Strategiei Naţionale de Dezvoltare Regională, a 
Planului de Dezvoltare al Regiunii de Nord-Est, Programului Operaţional Regional, precum şi ale 
Strategiei de Dezvoltare Economică şi Socială a judeţului Vaslui 2007-2013. 

Valoarea totală a investiţiei, conform devizului general, este de 19.162.160 lei, din care lucrări 
de construcţii montaj 15.913.580 lei.  

Proiectul prevede execuţia de lucrări de modernizare la corpurile de clădire (corpuri şcoală, 
internat, cantină, centrală termică) şi dotarea cu echipamente didactice şi echipamente IT, 
corespunzătoare standardelor de lucru cu copiii cu nevoi speciale. 

În cadrul proiectului se va interveni la următoarele obiective : CORP C1, C2, C4, C5 , Cămin, 
Cantină, Reţele amenajări interioare, împrejmuire. 

Conform concluziilor expertizelor tehnice, toate clădirile cu excepţia Căminului Internat 
necesită intervenţii de natură structurală pentru a fi puse în siguranţă faţă de seism dar şi de natură 
funcţională, de majorare şi modernizare a spaţiilor existente pentru a se putea oferi serviciile 
presupuse de un proces modern de învăţământ. 

 Principalele intervenţii propuse pentru clădiri sunt următoarele: 
• CORP C1, CORP C2, CORP C4, CORP C5  
1. reabilitarea infrastructurii : 
2. consolidarea parterului: 
3. execuţia etajului: 
4. execuţia acoperişului 
5. hidroizolarea clădirii 
• CANTINA 
1. consolidarea pereţilor longitudinali 
2. hidroizolarea clădirii 
• CĂMINUL INTERNAT 
1. decopertarea tencuielilor în întregime (care sunt foarte groase) şi injectarea fisurilor 

aparente cu lapte de ciment şi adaos de aracet 40%; 
2. hidroizolarea construcţiei faţă de infiltrarea apelor meteorice, având în vedere natura 

dificilă a terenului de fundare. 
Prin avizul nr.2/22.01.2009 al Consiliului Tehnico-economic din cadrul Consiliului judeţean 

Vaslui, se avizează lucrările de modernizare care se propun pentru toate corpurile de clădire. 
      Având în vedere cele prezentate mai sus, vă rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile Mihalachi 

 


