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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 71 

din  20.02.2020 

 
privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici pentru obiectivul „RK imobil secția 

3 Poliție, bloc G1” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 72/13.12.2020 

  

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

20.02.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 31727/14.02.2020, al iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31734/14.02.2020, 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 „RK imobil secția 3 Poliție, bloc G1”, 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.  71/20.02.2020 

 

   Imobilul  in care functioneaza Sectia 3 politie din cadrul Politiei municipiului Galati  
este amplasat in cartierul Micro19, str. Laminoristilor, nr. 10, bl. G1, scara 3, in spatiul situat 
la Parter si Etajul 1. 

Imobilul se afla in patrimoniul Municipiului Galati si prezinta o stare precara, 
necesitând lucrari de modernizare. 

Prin proiect se prevad urmatoarele lucrări: 
-lucrari de modernizare fara a afecta structura de rezistenta; 
-reabilitare termică  prinnizolarea termica a fatadei, peretilor exteriori inclusiv a soclului; 
-inlocuirea tâmplariei exterioare pentru reducerea consumului de energie se propun 
recuperatoare de caldura locale de inalta eficienta in toate spatiile; 
-reabilitarea instalatiilor existente electrice, inlocuirea corpurilor de iluminat cu unele cu 
LED, montare sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu;     
-inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din polipropilenă; 
-alimentarea cu agent termic a obiectivului se va realiza din punctul termic existent; 
-izolarea conductelor de distributie apa calda menajera; 
-refacerea finisajelor interioare; 
-reabilitarea retelelor exterioare de apa-canalizare, reabilitarea instalatiilor sanitare; 
-refacerea finisajelor interioare si exterioare; 
-sistematizare verticală: refacere trotuare degradate.  
 
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI: 
 
Valoarea totală a investiției:  1.538.108,24 lei  
Din care  C+M:                        1.182.975,43 lei 
Capacităţi:        -Suprafata construita -314 mp 
      -regim de inaltime: Parter+1Etaj 
      -reabilitare instalatii termice, electrice, sanitare, apa-canal 
         
Durata de realizare a investitiei:  6 luni 
Sursa de finanțare:  buget local/imprumut 
Anexăm Devizul General corespunzator acestui  proiect. 
 

 
 

Preşedinte de şedinţă, 
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