Hotărâri ale consiliului local (cele mai importante cu carater normativ):
ROMÂNIA
JUDEŢUL VASLUI
COMUNA LAZA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA Nr.18.

privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnicoeconomici pentru proiectul „Cămin cultural Laza”
Având în vedere expunerea de motive prezentată de Primarul comunei Laza prin
care se motivează necesitatea realizării obiectivului „Cămin Cultural Laza”, precum şi
Studiul de fezabilitate şi Studiul geologico-tehnic realizat de proiectant S.C.
ARCHITECT’S GROUP 5 S.R.L. VASLUI;
Având în vedere prevederile art.40 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.45/2003
privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În temeiul prevederilor art.38, alin.(2) literele: „c”, „m” şi „n” coroborat cu
prevederile art.46 alin.(1) şi (2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală cu modificările şi completările ulterioare;
Consiliul local al comunei Laza, judeţul Vaslui, întrunit în şedinţă ordinară de
lucru;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici ai
proiectului „Cămin Cultural Laza” preconizat a se realiza în satul Laza, comuna Laza,
judeţul Vaslui, după cum urmează:
- construirea în satul Laza pe amplasamentul actualului Cămin Cultural ce se va
demola, a unui nou local de cămin cultural cu următorii indicatori tehnicoeconomici;
- terenul pe care se va construi Căminul cultural împreună cu clădirea aferentă
pentru centrală termică + grup sanitar vidanjabil este în suprafaţă de 749,75
m.p. şi se află pe domeniul public al comunei Laza;
- clădirea va avea regim de înălţime parter, acoperiş tip şarpantă şi învelitoare
cu plăci Onduline;
- pentru clădirea Cămin cultural aria construită este de 294,96 mp şi aria
desfăşurată de 294,96 mp iar pentru clădirea centrală termică+grup sanitar

vidanjabil aferentă, aria construită este de 20,88 mp iar aria desfăşurată de
32,83 mp.;
- structura de rezistenţă a căminului cultural propus este pe cadre din beton
armat monolit iar infrastructura este de tip fundaţii continue sub şirurile pe
cele două direcţii ale construcţiei;
- pereţii exteriori sunt realizaţi din zidărie B.C.A. cu grosimea de 25 cm şi
placaţi cu 10 cm termosistem –plăci polistiren extrudat, cu stratul superior
silicat;
- grinzile vor fi din beton armat cu secţiunea de 25 cm x 40 cm iar în zona sălii
de spectacol grinzile au dimensiunea de 30 x 75 cm iar planşeele sunt din
beton armat monolit cu grosimea de 11 cm;
- clădirea căminului cultural cuprinde o sală de spectacole cu 135 locuri
prevăzută cu o scenă mobilă iar pe de o parte şi alta a scenei câte o cameră
pentru actori şi una pentru decoruri de câte 14 m.p. precum şi câte o încăpere
pentru bibliotecă şi una pentru oficiu-protocol din holul de la intrare;
- căminul cultural va fi încălzit de la o centrală termică proprie cu lemne iar
alimentarea cu apă se va face dintr-un puţ forat cu hidrofor propriu;
- valoarea totală a investiţiei cu toate dotările aferente este de 531.934 RON sau
151.113 EURO la cursul de 3,5201 RON/EURO din 12.06.2006, din care
cheltuieli (C+M) reprezintă 426.225 RON sau 121.083 EURO;
- durata de realizare a investiţiei este de 6 luni iar finanţarea investiţiei se va
face din fonduri de la bugetul de stat, bugetul local sau alte surse de finanţare
legal constituite;
Art.2. Se aprobă plata sumei de 11.000 RON reprezentând contavaloarea
proiectului compus din ridicarea topografică, studiu geotehnic, documentaţie
pentru obţinerea certificatului de urbanism, documentaţie pentru obţinerea
autorizaţiei de demolare şi autorizaţia de construire, studiu de fezabilitate şi
proiectul tehnic + liste cantităţi de lucrări pentru construcţia noului Cămin
cultural Laza şi a dotărilor aferente.
Art.3. De aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri răspunde Primarul comunei Laza, judeţul
Vaslui.

LAZA, 28.07.2006
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CONSILIER, ASAVEI CEZAR

Contrasemnează secretarul comunei Laza,
Puşcaşu Ioan

