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ROMANIA  

JUDEŢUL GALAŢI  

MUNICIPIUL GALAŢI  

CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr. 57 

din  20.02.2020 
 

pentru modificarea H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-  
economici  pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată” 

 

Iniţiator: Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 55/11.02.2020 

 

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

20.02.2020; 

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 29153/11.02.2020 al iniţiatorului - 

Primarul Municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu; 

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 29158/11.02.2020 al 

Direcției Financiar Contabilitate și al Direcției Dezvoltare Infrastructură și Lucrări 

Publice; 

 Având în vedere avizul Comisiei de buget finanţe, administrarea domeniului 

public şi privat al municipiului Galaţi; 

 Având în vedere dispoziţiile art. 2 lit. b), art. 5 alin. (1) lit. a) şi art. 7 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 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 şi completările ulterioare; 
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 În temeiul art. 139, alin. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului                       

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

ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

Art. I – Anexa la H.C.L. nr. 14/25.01.2018 privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici pentru obiectivul “Amenajare Piațetă aferentă Policlinicii cu plată” 

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 

publicarea prezentei hotărâri. 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
              

 
 
 
 
 
              Contrasemnează, 
                                                                                            Secretar General, 
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Anexa la HCL nr. 57/20.02.2020 

 
 

In prezent terenul amplasat in Galati, str Domneasca, aferent Policlinicii cu 

plata este neamenejat, liber de constructii. 

In scopul crearii unor locuri de parcare, a unui loc de socializare si de miscare 

in aer liber pentru locuitorii municipiului Galati se propune amenajarea terenului. 

Prin proiect sunt prevazute urmatoarele lucrari: 

-asfaltarea unei suprafete de 685 mp pentru spatii de parcare, in fata lotului 10 

locuri de parcare si 9 locuri de parcare in spatele lotului; 

-amenajare spatii verzi cu  arbusti-352 mp; 

-amenajare rond pentru flori; 

-amenajare spatii dalate pe care se prevad  banci-397 mp; delimitarea spatiului 

verde de zona dalata se face cu banci din lemn pe schelet din beton si metal; 

-cosuri de gunoi rabatabile-6 buc; 

-sistem de irigatii prin aspersiune; 

-sistem de iluminat cu stâlpi cu inaltimea de 3 m-9 buc, respectiv 1m-12 buc; 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 

Valoarea totală a investiției: 568.336,92  lei  

Din care  C+M:                       470.539,99 lei 

Capacităţi: -Suprafata teren- 685 mp  

                    -locuri de parcare 19 buc 

                    -amenajare spatii verzi cu  arbusti 

                    -sistem de iluminat  

Durata de realizare a investiției: 4  luni 

Sursa de finanțare:  buget local 

Anexăm Devizul General corespunzător acestui  proiect.  

 
 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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