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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 14 

din  30.01.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare 

imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea înființării unei creșe” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 8/15.01.2020 

  

 Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în şedinţă ordinară, în data de 

30.01.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 7990/15.01.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 7993/15.01.2020, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură şi Lucrări Publice şi al Direcţiei Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere raportul de avizare al Comisiei buget-finanţe, administrarea 

domeniului public şi privat al municipiului Galaţi;  

 Având în vedere dispoziţiile art. 2, lit. e), art. 5, alin. (1), lit. b) şi art. 9 din 

Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al 

documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii 

finanţate din fonduri publice, coroborate cu cele ale art. 44, alin. 1 din Legea                  

nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
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 Având în vedere dispoziţiile  art. 129 alin. (1), alin (2), lit. b), alin. (4), lit d) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                        

nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. 1 – Se aprobă documentația de avizare a lucrărilor de intervenții pentru 

obiectivul “Reabilitare imobil din strada Alexandru Ioan Cuza nr. 24 în vederea 

înființării unei creșe”, având principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în anexa 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 - Primarul Municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

 Art. 3 - Secretarul general al municipiului Galaţi va asigura transmiterea şi 

publicitatea prezentei  hotărâri. 

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
      

 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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ANEXA LA H.C.L. NR.  14/30.01.2020 

Prin proiect se prevede amenajarea spatiului cu destinatia de cresa, astfel incât sa fie 
create copiilor si cadrelor didactice un mediu educational care sa le ofere confortul minim  si 
sa permita desfasurarea unui proces instructiv-educativ eficient. 

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrări: 
-consolidarea elementelor, refacerea hidroizolatiei la fundatii, desfacerea tencuielilor  
degradate; 
-recompartimentarea spatiilor in vederea asigurarii spatiilor necesare functionarii în bune 
conditii a cresei; 
-realizarea unei șarpante noi din lemn ignifugat;  
-reabilitare termică: realizare termosistem, lucrări de termoizolare  a plăcii peste pamânt si 
subsol, înlocuirea tâmplariei exterioare;  
-reabilitarea si modernizarea instalatiilor existente electrice  prin înlocuirea corpurilor de 
iluminat  cu unele cu LED, montare panouri solare fotovoltaice;   
-montare centrala termica noua; 
-inocuirea totala a instalatiei de incalzire centrala , a instalatiei de apa calda menajera, 
reabilitarea retelelor exterioare de apa-canalizare, reabilitarea instalatiilor sanitare; 
-realizarea unei scari metalice exterioare de evacuare; 
-refacerea finisajelor interioare si exterioare; 
-lucrari necesare autorizarii ISU-instalatie de semnalizare și alarmare în caz de incendiu;  
-sistematizare verticală: refacere trotuare degradate, montare bănci și cosuri de gunoi, 
refacere spații verzi, amenajare rampa pentru persoane cu dizabilitati;  

Având in vedere destinatia spatiului se vor prevedea dotari specifice:  mobilier pentru 
copii, echipamente joc, lift. 

Proiectul este propus pentru finantare prin POR 2014-2020-Axa prioritara 9-
Sprijinirea regenerarii economice si sociale a comunitatilor defavorizate din mediul urban-
Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC). 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
Valoarea totală a investiției:   2.783.240,30 lei  
Din care  C+M:                         2.162.198,41 lei 
Capacităţi: -Suprafata  teren –S= 460 mp 
                    -Suprafata construita - 306 mp 
                    -regim de inaltime: Subsol+Parter+1Etaj 
                    -montare centrala termica-1 buc 
                   -instalatii termice, electrice, sanitare, apa-canal         
Durata de realizare a investitiei:  12 luni 
Sursa de finanțare:  buget local/imprumut, fonduri europene 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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