
R O M Â N I A  
JUDEŢUL VASLUI 
CONSILIUL JUDEŢEAN 

 
 

H O T Ă R Â R E A  Nr.9/2009 
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din 

cadrul proiectului « Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad »  
 

- având în vedere Scrisorile de notificare nr.4279/OI/13.08.2008 şi 89/OI/08.01.2009 ale 
Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism Intermediar 
pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013;  

- având în vedere Hotărârea Consiliului judeţean Vaslui nr.71/2007 privind aprobarea 
documentaţiei tehnico-economice, actualizata si revizuita, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea 
Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”; 

- având în vedere avizul favorabil al Consiliului Tehnico – Economic al Consiliului Judeţean 
Vaslui”, nr.3/23.01.2009; 

- având în vedere dispoziţiile art.44 alin. (1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- având în vedere dispoziţiile art.91 alin.(1) lit.b) şi alin (3) lit.f) din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- in 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 Indicatorii tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din 

cadrul proiectului „Reabilitarea Centrului cultural-istoric al municipiului Bîrlad”, prevăzuţi în anexa 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 – Hotărârea Consiliului Judeţean nr.71/26.06.2007, se modifică în mod corespunzător.     
Vaslui, 30 ianuarie 2009 

 
P R E Ş E D I N T E, 

Vasile Mihalachi    
                      Contrasemnează:                  

                                                    Secretarul judeţului Vaslui, 
                                                  Gheorghe Stoica  

 



A N E X A 
la hotărârea nr.9/2009, privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul 

de investiţii din cadrul proiectului « reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului bârlad » 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 
1. Valoarea totală a investiţiei: 20.068.725,41 lei 
 Din care:  
 Construcţii montaj 15.475.641 lei 
2. Durata de execuţie 18 luni 
3. Capacităţi fizice     
 Aria desfăşurată construită, Adc  7.583,66 mp 

 



CONSILIUL JUDEŢEAN VASLUI 
PREŞEDINTE 

 
EXPUNERE DE MOTIVE 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, revizuiţi, pentru obiectivul de investiţii din cadrul 
proiectului « Reabilitarea Centrului cultural istoric al municipiului Bârlad » 

 
 DOAMNELOR ŞI DOMNILOR CONSILIERI,  

În vederea protejării, restaurării şi valorificării patrimoniului cultural-istoric şi implicit 
dezvoltarea turismului la nivel local şi regional a fost identificat, elaborat şi depus spre finanţare în 
aprilie 2008, proiectul „Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”. 

Atingerea obiectivelor proiectului se va realiza prin operaţiuni combinate de reabilitare-
restaurare-reconstrucţie la nivelul ansamblurilor de arhitectură ale obiectivului de patrimoniu care 
găzduieşte două importante instituţii de cultură ale judeţului Vaslui, Muzeul “Vasile Pârvan” şi 
Teatrul “Victor Ion Popa”, prin: 

- restaurarea sau renovarea unor construcţii existente (Muzeul “Vasile Pârvan”, Teatrul 
“Victor Ion Popa”); 

- îmbunătăţirea calităţii mediului urban (inclusiv prin redefinirea imaginii urbane); 
- realizarea unor trasee şi zone pietonale, destinate comunicării sociale; 
- renovarea infrastructurii tehnico-edilitare. 

Prin Hotărârea nr.71/26.06.2007, Consiliul judeţean Vaslui a aprobat studiul de fezabilitate şi 
indicatorii tehnico-economici ai acestui obiectiv de investiţii. 

Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est Piatra Neamţ, în calitate de Organism 
Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013, a informat Consiliul Judeţean Vaslui 
prin Scrisoarea de Notificare nr.4279/OI/13.08.2008, că proiectul a fost selectat pentru finanţare în 
urma sesiunii de evaluare strategică din cadrul şedinţei Comitetului Regional de Evaluare Strategică şi 
Corelare Nord – Est din data de 30.07.2008 şi a solicitat depunerea Proiectului de Execuţie în termen 
de şase luni de la data primirii notificării. 

Consiliul judeţean Vaslui a elaborat şi depus proiectul de execuţie în luna decembrie 2008. In 
urma realizării proiectului de execuţie, a rezultat o nouă valoare totală a proiectului, precum şi a 
lucrărilor de construcţii-montaj, ca o consecinţă a modificărilor de preţ survenite pe piaţa 
construcţiilor. 

Prin Scrisoarea de notificare nr.89/OI/08.01.2009, Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord 
– Est a informat Consiliul Judeţean Vaslui ca proiectul a fost declarat acceptat, cu modificări, în 
sensul că a apărut o diferenţă între valoarea totală a investiţiei şi valoarea lucrărilor de construcţii-
montaj, aşa cum rezultă din proiectul tehnic şi cele rezultate din studiul de fezabilitate. Drept urmare, 
Consiliul judeţean Vaslui a refăcut cererea de finanţare şi bugetul proiectului şi le-a retransmis 
Organismului Intermediar pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 prin adresa nr. 
395./23.01.2009. 

Astfel, noile valori rezultate din proiectul tehnic sunt: 
• Valoarea totală a proiectului: 20.068.725,41 lei, din care: 
- Valoarea lucrărilor de construcţii-montaj (C+M): 15.475.641 lei. 

Ţinând cont că aceste două valori constituie indicatori economici pentru obiectivul de 
investiţie, prin Avizul nr.3 din data de 23.01.2009, Consiliul tehnico-economic al Consiliului judeţean 
Vaslui a avizat favorabil noii indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii din proiectul 
“Reabilitarea centrului cultural istoric al municipiului Barlad”,  care sunt prevăzuţi în anexa la 
proiectul de hotărâre supus dezbaterii şi adoptării. 

Având în vedere cele prezentate mai sus, va rog să aprobaţi proiectul de hotărâre propus, în 
forma prezentată. 

Preşedinte, 
Vasile MIHALACHI 

 


