
ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea actualizării documentaţiei şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investiţii: „Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe Belloescu” sat 

Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” 

 

 

Consiliul local Griviţa, întrunit în şedinţă ordinară la data de 30 august 2019; 

Având în vedere: 

 - Hotărârea Consiliului local Griviţa nr. 26/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţie: „Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe 

Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, cu modificările ulterioare; 

 - contractul de finanţare nr. 6685/22.12.2016 încheiat între Comuna Griviţa şi Ministerul 

Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice;  

- Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

 - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;  

 - avizul Comisiilor de specialitate ale Consiliului local Griviţa şi raportul de specialitate al 

compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Griviţa; 

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), art. 139, 140 din OUG nr. 57/2019 

privind Codul administrativ; 

 

 H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

Art. 1. - Se aprobă devizul general actualizat şi indicatorii tehnico-economici aferenţi 

obiectivului de investitii „Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe Belloescu” sat 

Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Primarul comunei Griviţa cu sprijinul compartimentului Finanţe - contabilitate va 

duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanelor şi instituţiilor interesate prin grija 

secretarului comunei. 

 

 

 Preşedinte de şedinţă                 Contrasemnează 

          Consilier                               Secretar 

                Ivan Dumitru                                                                     Vătafu Bogdan Constantin 

 

 

Griviţa, 30 august 2019 

Nr. 32 
Aprobat cu  11 voturi „pentru”, 0 voturi „contra” şi 0 „abţineri”; din 13 consilieri în funcţie. 



ROMÂNIA 

JUDEŢUL VASLUI 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GRIVIŢA 

    Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 32/2019 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

aferenţi obiectivului de investiţii „Modernizare şi extindere Şcoala gimnazială „Stroe 

Belloescu” sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui” 

 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în lei, cu 

TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în conformitate cu devizul 

general: 

Valoarea totală a obiectivului de investiţii este de 1.667.663 lei, fără TVA, respectiv   

1.981.743 lei, cu TVA, din care construcţii montaj (C+M): 1.328.245 lei fără TVA, respectiv 

1.580.612 lei cu TVA. 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice care 

să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în conformitate cu 

standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare:  

Proiectul prevede modernizarea şi realizarea unei extinderi cu structură din cadre din 

beton armat, având destinaţia de grupuri sanitare şi centrală termică pentru Şcoala Gimnaziala 

„Stroe Belloescu”, sat Griviţa, comuna Griviţa, judeţul Vaslui. 

 

Indicatori urbanistici: 

Regimul de înaltime a cladirii:  PARTER+ETAJ 

S. teren – 3.546,00 mp; 

S. construita extindere – 71,92 mp; 

S. desfasurata extindere – 121,83 mp; 

S. construita  totala – 540.47 mp; 

S. desfasurata totala – 1.054,87 mp; 

S. acces profesori – 7,92 mp; 

S.rampa pers. cu dizabilitati – 11,41 mp; 

P.O.T. propus -  15,83 %; 

C.U.T. propus  - 0,30 mp/adc; 

 

Structura funcţională propusă:  

 

Parter (±0,00): 

 

P.01. Hol acces: 12,69mp 

P.02. Sală de clasă: 49,43mp 

P.03. Sală de clasă: 49,19mp 

P.04. Sală de clasă: 50,63mp 

P.05. Sală de clasă: 48,98mp 

P.06. Hol: 49,70mp 

P.07. G.S. Băieţi: 9.20mp 

P.08. G.S. Fete: 10.87mp 

P.09. C.T.: 17,67mp 

P.10. G.S. Dizabilităţi: 4,87mp 

P.11. G.S. Profesori: 7,64mp 



P.12. Hol: 7,27mp 

P.13. Cancelarie: 33,78mp 

P.14. Director: 18,48mp 

P.15. Arhivă: 7,38mp 

P.16. Secretariat: 7,31mp 

P.17. Corn+Lapte: 5,64mp 

P.18. CDI: 33,58mp 

P.19. C.S.: 16,54mp 

P.20. C.S.: 24.57mp 

 

TOTAL SUPRAFAŢĂ UTILĂ PARTER PROPUS………………………465,42 mp 
 

Etaj (+3,35): 

 

E.01. Cancelarie: 13,02mp 

E.02. Sală de clasă: 49,43mp 

E.03. Sală de clasă: 49,19mp 

E.04. Sală de clasă: 50,63mp 

E.05. Sală de clasă: 48,98mp 

E.06. Hol: 57,55mp 

E.07. G.S. Băieţi: 9.20mp 

E.08. G.S. Fete: 10.87mp 

E.09. Hol: 7,27mp 

E.10. Dep. Mat. Curaţenie: 4,87mp 

E.11. G.S. Profesori: 7,64mp 

E.12. Anexă Laborator: 17,14mp 

E.13. Laborator: 33,02mp 

E.14. Laborator: 34,63mp 

E.15. C.S.: 4,79mp 

E.16. C.S.: 5,13mp 

 

TOTAL SUPRAFAŢĂ UTILĂ ETAJ PROPUS………………………403,27 mp 

 

TOTAL SUPRAFATA UTILA PROPUSA ................................................ 868,69 mp; 
 

c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de 

specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;  

   

  Derularea investiţiei este necesară, utilă şi oportună, având un impact pozitiv major şi 

contribuind în mod direct la îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale populaţiei, prin creşterea 

calităţii serviciilor educative, premisă pentru realizarea unei dezvoltări durabile a comunităţii 

locale din comuna Griviţa, judetul Vaslui. 

 

d) durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni. 

Durata de executie a lucrărilor de construcţii-montaj aferente obiectivului de investiţii a fost 

estimată la 18 luni calendaristice. 
 

 

 

 


