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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

CONSILIUL LOCAL 
 

H O T Ă R Â R E A  nr.  3  

din  14.01.2020 
 

pentru modificarea HCL 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1- Etapa I”   

 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 3/07.01.2020 

 

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

14.01.2020;  

Având în vedere referatul de aprobare nr. 2072/07.01.2020, al iniţiatorului - 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuț-Florin Pucheanu; 

Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 2078/07.01.2020, 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. I – Anexa la HCL 136/28.03.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul „Regenerare urbană zona Uzina de Apă nr. 1 - Etapa I”, se  

modifică și va avea cuprinsul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre.  

Art. II – Primarul municipiului Galaţi se împuterniceşte cu ducerea la îndeplinire 

a prevederilor acestei hotărâri. 

Art. III – 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 3/14.01.2020 

Regenerare urbană zona Uzina de Apă - Etapa I 

Uzina de Apa nr. 1 este proprietatea publică a Municipiului Galați, cu drept de 

proprietate înscris în cartea funciara nr. 124414.  

În prezent uzina de apă este dezafectată, în stadiu de conservare. Uzina de Apă nr. 

1 a fost oprită după 139 de ani de activitate fiind construită o stație nouă în vecinătatea 

acesteia.     

Amplasamentul are o suprafaţă de 47.160 mp şi o poziţionare bună, la malul 

Dunării, aproape de zona de promenadă a falezei şi de zona de tranzit de la Punctul 

Trecere Bac, la o distanță mica de cartierele Dunărea şi Țiglina.  

Obiectivul principal al proiectului este amenajare a unei suprafețe de  15.400 mp, 

de a pune în valoare amplasamentul prin investiții din fonduri nerambursabile și de la 

bugetul local, cu scopul de a realiza un obiectiv de interes public local și regional care să 

participe la creșterea calității vieții în Municipiul Galați.  

Prin intermediul obiectivului se vor ameliora o serie de deficiențe la nivelul 

teritoriului administrativ al municipiului, respectiv: regenerarea urbană coerentă a 

spațiilor neutilizate; nivelul scăzut al cotei de spațiu verde pe locuitor; lipsa unor spații de 

recreere active și socializare.  

În scopul rezolvării acestor probleme Municipiul Galați dorește implementarea 

proiectului  „Regenerare urbană zona Uzina de Apă - Etapa I”. 

Prin proiect sunt prevăzute lucrări de amenajare a spațiilor verzi, spații de 

socializare, zone pentru diverse activități, de petrecere a timpului liber. 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:   

Valoarea totală a investiției:     19.330.158,88 lei cu TVA 

                  din care C+M:  16.326.873,78 lei cu TVA 

Capacități: 15.600  mp. 

Sursa de finantare:  buget local /buget de stat/imprumut/ fonduri europene.                             

    Durata de realizare a investiției : 24 luni 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

Preşedinte de şedinţă, 
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