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         ROMÂNIA 

   JUDEŢUL GALAŢI 

MUNICIPIUL GALAŢI 

   CONSILIUL LOCAL 

 

 

H O T Ă R Â R E A    nr. 72 

din  20.02.2020 

 
pentru modificarea H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentației de     

avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Sala Sporturilor - Măsuri 

suplimentare privind securitatea la incendiu” 

Iniţiator: Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu 

Numărul şi data depunerii proiectului de hotărâre: 73/13.02.2020 

  

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

20.02.2020;  

 Având în vedere referatul de aprobare nr. 31719/14.02.2020, a iniţiatorului- 

Primarul municipiului Galaţi, Ionuţ-Florin Pucheanu;  

 Având în vedere raportul comun de specialitate nr. 31723/14.02.2020, 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. I – Anexa la H.C.L. nr. 7/29.01.2015 privind aprobarea Documentației de     

avizare a lucrărilor de intervenții la obiectivul „Sala Sporturilor - Măsuri suplimentare 

privind securitatea la incendiu” 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 H.C.L. NR. 72/20.02.2020 

 

Sala Sporturilor, situată in Galati, Str Stadionului, Nr. 1, a fost reabilitată  cu fonduri 

de către Compania Naţională de Investiţii şi s-au realizat urmatoarele lucrări: consolidarea 

structurii de rezistenţă; redimensionare şi reamplasare grupurile sanitare pentru public; 

refacere pardoseli, finisaje şi vopsitorii; inlocuire panouri fonoabsorbante; executare 

termosistem la faţadă; refacere instalaţii de apă, canalizare, termice şi electrice; lucrări 

aferente terasei; refacere centrală termică, instalaţii de ventilaţie. 

  Astfel prin proiect sunt prevăzute următoarele lucrări: 

-Termoprotejarea cu vopsea termospumantă a structurii metalice a fermelor care asigură 

portanța acoperișului, asftfel încât acestea să prezinte 45 min. RF; 

-Termoprotejarea cu vopsea termospumantă a elementelor de compartimentare  metalice de 

deasupra plafonului suspendat; 

-Elemente de susținere metalice ale tavanului fals suspendat pe zona sălii terenului de joc și 

al gradenelortribunei vor fi protejate cu un strat de vopsea termospumantă care să le 

confere minim 30 min. RF; 

-Accesul în cele două încăperi pentru central de ventilație se va face pe uși care trebuie să 

îndeplinească condiția de 30 min. RF; 

-Tratarea lambriului realizat din PAL melaminat și a scheletului de susținere de lemn a 

plăcilor fonoabsorbante, cu substanțe ignifuge care să asigure acestora clasa de reacție la foc 

C-s2, d0; 

-Întreruperea spațiului dintre planșeu și tavanul suspendat cu elemente vertical din tablă 

zincată; 

-Schimbarea sensului de deschidere și prevederea de dispositive de autoînchidere la uși; 

-Bare antipanică la ușile de evacuare ale sălii agglomerate; 

-Amplasare ochiuri mobile în ferestrele exterioare pentru desfumare, acționate automat și cu 

sursă de alimentare de rezervă; 

-Se va realiza o instalație de detectare-semnalizare-alarmare incendiu, de tipul 1 – cu 

acoperire totală prin detectoare de incendiu, declanșatoare manual și sirene de alarmare; 

-Realizarea instalațiilor de stingere cu hidranți exterior de incendiu; Rețea de apă pentru 4 

hidranți, rezervor tampon exterior și stație de pompare apă subterană; 

-Amplasare detector de gaze în CT, pichet PSI exterior, înlocuire grup electrogen exterior, 

extinctoare, balustrade la scările interioare; 
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PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI:   

 

Valoarea totala a investitiei:     1.983.489,76 lei cu TVA     

din care C+M:                     1.034.804,35 lei cu TVA 

Capacitati:                                  - stație pompare – 1 buc.;  Sc =18,860mp 

- rezervor apă incendiu -  1 buc.; Sc = 29,70 mp 

- hidranți exteriori – 4 buc. 

- centrală incendiu – 1 buc; 

- grup electrogen 150 KVA.         

 

 Sursa de finantare:  buget local                              

 Durata de realizare a investiției: 12 luni 

 Anexăm Devizul General corespunzător acestui proiect. 

 

 

 

Preşedinte de şedinţă, 
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