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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.  25 

din  30.01.2020 
 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul „Modernizare și 

Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 – Corp C1”      

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu  

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 24/20.01.2020 

 

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

30.01.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 11895/20.01.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 11909/20.01.2020, al Direcţiei 

Dezvoltare Infrastructură și Lucrări Publice și al Direcției Financiar Contabilitate; 

 Având în vedere avizul comisiei de buget, finanţe, administrarea domeniului public 

şi privat al municipiului Galați;  

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; 

Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (1), alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare;  

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
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H O T Ă R Ă Ş T E: 

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

obiectivul „Modernizare și Reabilitare Școala Gimnazială nr. 16 – Corp C1”, 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 HCL 25 / 30.01.2020 

 

Modernizare și Reabilitare Școala  Gimnazială nr. 16 – Corp C1 

 

Școala gimnazială nr. 16 - Corp C1 este situată în Galati, strada Arieșului nr. 8. Are 

regim de înălțime Parter.  

În prezent clădirea prezintă următoarele deficiențe: 

- degradări ale tencuielii de pe soclu; 

- degradări ale  finisajelor exterioare; 

- degradări ale  finisajelor interioare; 

- tâmplăria exterioară  este din   PVC cu geam termopan neperformantă din 

punct de vedere termic; 

- instalațiile sanitare și electrice  au un grad mare de uzură;  

- degradări la  șarpantă și  învelitoare; 

- degradări la trotuare; 

Prin proiect se  prevede modernizarea şi reabilitarea Corpului C1 prin realizarea 

următoarelor lucrări:  

- termoizolarea pereților exteriori cu saltele de vată minerală bazaltică de 10 cm 

grosime; 

- termoizolarea planșeului peste parter cu saltele de vată minerală de 20 cm 

grosime; 

- termoizolarea soclului clădirii cu vată minerală bazaltică de 8 cm grosime și 

aplicarea de vată minerală bazaltică de 3 cm la glafurile ferestrelor; 

- înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie nouă performantă cu tocuri și 

cercevele din PVC pentacameral, cu geam termoizolant; 

- termoizolarea planșeului  peste sol (zona sălilor de clase cu polistiren extrudat 

de 10 cm); 

- înlocuirea instalației electrice și sanitare; 

- refacere în totalitate a șarpantei din lemn, a învelitorii din tablă; 

- reabilitarea împrejmuirii; 

- reabilitarea aleilor și a zonei de teren de sport; 

- refacere finisaje interioare (zugrăveli, faianță, gresie, parchet triplu stratificat 

rezistent la trafic intens, lambriu).         
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

Valoarea totala a investitiei: 2.031.424,68 lei 

Din care C+M:                       1.627.405,06 lei  

Capacități: - corp C1 – suprafața reabilitată 678 mp; 

                     - sistematizare verticală (alei, trotuar de protectie, teren de sport) 

 

     Durata de realizare a investitiei : 12 luni 

 

Proiectul este propus pentru finanțare prin POR 2014-2020 - Axa prioritara 9 - 

Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul 

urban - Prioritatea de investitii 9.1 - Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității 

(DLRC). 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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