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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 15 

din  30.01.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul “Reabilitare și 

modernizare Școala gimnazială nr. 18” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 9/15.01.2020 

  

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

30.01.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 8006/15.01.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 8009/15.01.2020, 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 și modernizare Școala gimnazială nr. 18”, 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.  15/30.01.2020 

 

Școala gimnazială nr. 18  este situată în Galati, strada Vasile Craiu nr. 2, are regim de 
inaltime S+P+2E si este alcătuită din două corpuri de clădire independente, cu funcțiuni 
specifice: 
-Corp A (Școală) – regim de înălțime P+2E+S tehnic parțial; 
- Corp B  (Atelier) - regim de înălțime P+1E 

In prezent, cladirile prezintă urmatoarele degradari: 
-fisuri, crăpături, desprinderi in tencuiala la corpul principal si tasari la corpul B; 
-trotuare de protectie degradate; 
-instalațiile sanitare, termice și electrice au un grad mare de uzură; 
-tâmplăria exterioară  este din  lemn și PVC cu geam termopan neperformantă din punct de 
vedere termic, iar tâmplăria interioară  din PVC  este deteriorată; 
-incazirea este asigurata din centrala termica proprie, dar coloanele de incalzire si 
conductele de distributie din subsol prezinta grad avansat de uzura, iar izolatia termica a 
conductelor este deterioarata. 
 

Prin proiect se  prevede reabilitarea şi  modernizarea ambelor corpuri prin realizarea 
următoarelor lucrări: 
1. Reabilitare cladiri 
- Inlocuirea tâmplărie interioară și exterioară cu tâmplărie PVC cu geam termopan 
- Reparații capitale instalație electrică  corp A și B 
-realizare sarpanta  
- Reparații capitale instalație  termică corp A și B 
- Reabilitarea instalațiilor interioare ( apa-canalizare) corp A și B 
- Sistematizare  pe verticală (alei trotuare,a terenului din incinta) 
- Refacere finisaje interioare ( zugrăveli, gresie, faianță, parchet din lemn de stejar de 22mm 
grosime în sălile de clasă) corp A și B 
- Amenajare grup sanitar pentru persoane cu dizabilități 
- Înlocuirea acoperișului tip terasă cu  acoperiș tip șarpantă la corp B, revizuire acoperiș 
corp A 
- Reparații fațade corp A și B 
 
2. Anveloparea  fațadelor prin aplicarea unei structuri de tip termosistem (strat termoizolant 
din polistiren extrudat de 10cm grosime) si izolarea termică a planșeului /pardoselii peste sol 
/ subsol neincălzit  corp A și B 
 
3. Refacerea instalatiilor termice, sanitare, retelele exterioare de apa-canalizare si a 
instalatiilor electrice interioare    
 
4. Sistematizare terenuri de sport și realizare împrejmuire 
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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 totala a investitiei: 2.619.183,62 lei 
 Din care C+M:                  2.248.021,12lei  
 Capacități: - corp A –suprafata reabilitata  388,62 mp 
           -corp B-suprafata reabilitata 95 mp 
           -amenajare rampa pentru persoane cu handicap-1 buc 
           -sistematizare verticala (alei, trotuar de protectie, spatii verzi, banci  
 
    Durata de realizare a investitiei: 15 luni 
    Sursa de finantare:  buget local, buget de stat și  / sau împrumut, fonduri europene 
    Anexam Devizul General corespunzator acestui  proiect. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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